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Protokół Nr II/2014 
z obrad II Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

z dnia 31 grudnia 2014 r. 
____________________________________________________________ 

 
 
Porządek obrad:   
1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. 
4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
-   ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Wyszogród, 
-   ustalenia wysokości zryczałtowanych diet sołtysom Gminy i Miasta Wyszogród  
     oraz przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród 
-   wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich 
-   zmieniająca uchwałę nr 309/XLI/2014 z dnia 17.09.2014 r. 
-    zmiany w budżecie, 
-    zmiany WPF. 
6. Sprawy różne.  
Przedstawienie informacji w sprawie wniosku zgłoszonego podczas wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych. 
7. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał. 
8. Zakończenie obrad. 
 

Punkt 1. 
 

O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogro d, Jo zef Zbigniew Boszko otworzył 
obrady II Sesji Rady GiM witając Starostę Płockiego Mariusza Bien ka, poprzedniego Burmistrza 
Henryka Klusiewicza, radnych powiatowych, pracowniko w urzędu, sołtyso w, przewodniczącego 
zarządu osiedla. 
Przewodniczący na podstawie listy obecnos ci stwierdził, z e w obradach uczestniczy 14 radnych, 
co stanowi quorum, przy kto rym Rada Gminy i Miasta Wyszogro d moz e podejmowac  
prawomocne decyzje i uchwały. 
 

Punkt 2. 
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do porządku sesji, po czym  
Przewodniczący wniósł uwagę o przesunięcie z punktu „sprawy rożne” przedstawienie 
informacji w sprawie wniosku zgłoszonego podczas wspólnego posiedzenia Komisji stałych 
dotyczącego wydzierżawienia wodociągów i kanalizacji po powołaniu komisji wniosków i 
uchwał. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zarządził przegłosowanie porządku obrad z 
zaproponowana zamianą. W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  
 

Punkt 3. 
 

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował, aby do Komisji wniosków i uchwał powołać 
skład osobowy komisji z poprzedniej sesji w osobach: Wiesława Tomkiewicza, Wojciecha 
Lubiszewskiego, Mariusza Cabana. W związku ze zgłoszoną propozycją Przewodniczący zapytał 
radnych, czy wyrażają zgodę. 
Zgłoszony skład osobowy komisji wyraził zgodę na pracę w komisji, po czym Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie. 
Radni jednogłośnie „za” powołali zaproponowany skład osobowy Komisji wniosków i uchwał. 
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Punkt 4. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był dostępy do zapoznania się treścią, po czym 
przystąpił do głosowania. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został przyjęty. 
Za przyjęciem było 13 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 1 głos. 
 
W tym miejscu do obrad dołączył Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu Zbigniew Madany. 
 
Przewodniczący przeszedł do przedstawienia informacji w sprawie wniosku zgłoszonego 
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych. W związku z tym poprosił Skarbnika Elżbietę 
Biernat o odczytanie  opinii prawnej przygotowanej w sprawie odpowiedzi na pytanie: „Czy 
Rada Gminy, uprawniona jest do podejmowania uchwał nakreślających Burmistrzowi 
szczegółowe uregulowania gospodarowania mieniem komunalnym a w przypadku podjęcia ich 
w takiej postaci jakie wiążą się z tym konsekwencje?’. 
Skarbnik odczytała przygotowaną opinię, która wskazała jednoznacznie, że rada gminy jest 
uprawniona jedynie do określenia zasad a nie podstaw gospodarowania mieniem komunalnym. 
Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 
Po odczytaniu przygotowanej opinii Przewodniczący poinformował, że przedstawiona opinia 
wskazuje, iż w dzisiejszym porządku obrad nie było możliwe przygotowanie zgłoszonego 
wniosku w formie uchwały.  
Następnie Przewodniczący Rady powiedział, że na dzisiejszą sesję zaprosił Starostę Płockiego 
jako osobę najbardziej kompetentną, aby powiedział kilka słów w tej kwestii, po czym oddał głos 
Staroście. 
Starosta Płocki, Mariusz Bieniek podziękował za zaproszenie, po czym powiedział, że jakiś czas 
temu rozmawiał z Przewodniczącym Rady, który przedstawił przemyślenia i pewne uwagi 
radnych. Starosta powiedział, że słysząc to uznał, iż musi dzisiaj koniecznie przyjść na tą sesję, 
żeby moc kilka słów powiedzieć na ten temat.  
Dla mnie jest to trudne do zaakceptowania, że rzeczy nad którymi pracowaliśmy ponad 2 lata, 
niemalże całą kadencję dzisiaj wzbudzają zdziwienie.  Wydawało mi się, że było informacji, działań 
i włożonej pracy przede wszystkim publicznej, że nie powinno dzisiaj dziwić. Jeśli są to chciałbym je 
rozwiać – powiedział Starosta Płocki, po czym dodał, że czuje się w pełni odpowiedzialny, że taka 
koncepcja została w pełni przyjęta i tak jak prawnik napisał, że koncepcją, strategią, działaniem i 
odpowiedzialnością obarczany jest zawsze do tego wójt, burmistrz.  
Przez cały czas, pomimo, że już nie zasiadam na fotelu burmistrza, leży mi dobro mieszkańców i 
rozwój miasta i subregionu. Koncepcja, którą przyjęliśmy cztery lata temu, była abyśmy 
usprawniali wszystkie dziedziny tego samorządu, w taki sposób, aby potrafiły sobie poradzić bez 
interwencji samorządu, aby potrafiły sobie poradzić wtedy kiedy jest wydarzenie nagłe, awarie itd. 
Problemów do rozwiązania jest wiele, a te dziedziny powinny zamykać się we własnym zakresie. 
W 2008 roku wspólnie z Burmistrzem Klusiewiczem ZGK, który był zakładem budżetowym 
przekształciliśmy w spółkę prawa handlowego i to był pierwszy krok, aby rozwijać ją jeszcze 
bardziej. Ten czas dużo zmienił w tej firmie. Teraz przyszedł czas na kolejny krok – dobranie 
partnera, który wesprze prezesa wiedzą, doświadczeniem, technologią i kapitałem. Gmina i Miasto 
Wyszogród to nie jest potentat finansowy, który może sobie inwestować na prawo i lewo. Duże 
miasta, które mają większe możliwości budżetowe, również skupiają swoją działalność w spółki 
prawa handlowego i tak to też u nas zostało wykreowane. 
Koncepcja jaką sobie przyjęliśmy była minimalnej sprzedaży udziałów w spółce, po to aby związać 
partnera z nami, żebyśmy nie tylko mogli rozwijać się w zakresie wody i ścieków, ale wspólnie z 
partnerem jesteśmy podwykonawcą funkcjonowania w obszarze gospodarki odpadami, która 
miesięcznie daje około 20. tys. zł, jeśli się mylę to obecny kol. Prezes i mnie poprawi. Wspólnie z 
partnerem w tym obszarze działamy od połowy 2013 roku, więc jeśli myślimy o rozwoju to trzeba 
patrzeć bardzo kompleksowo. Kontynuując starosta powiedział: 
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„Sprzedanych zostało 5 % udziałów. Utworzyliśmy wspólnie z partnerem, w zasadzie już nie my 
jako gmina tylko spółka prawa handlowego ZGK i partner spółkę operacyjną, aby tym majątkiem 
zarządzać racjonalnie, po to aby te obowiązki finansowe, inwestycyjne też przejął partner. Aby z 
samorządu, czyli z państwa w dużej mierze zdjąć odpowiedzialność w poszukiwaniu kapitału, bo 
tego kapitału szanowni państwo już nie będzie, nawet z tych zewnętrznych środków. Jak państwo 
zapoznacie się, a na pewno to trzeba będzie w niedługim czasie zrobić, bo ten okres finansowy się 
zaczyna, to państwo zobaczycie, że samorząd województwa mazowieckiego i całe  Mazowsze, w 
tym gminy, miasta, powiaty mają wyjątkową sytuację jeśli chodzi o płaszczyznę państwa. Dlatego, 
że jesteśmy jedynym regionem, który jest w innymi celu strategicznym UE, czyli dostajemy za to, że 
region jesteśmy rozwojowo dalej niż wszyscy inni dużo mniej pieniędzy. Mniej pieniędzy tzn. zero 
na drogi, zero na kanalizację, zero na wodociągi i na tego typu podstawową infrastrukturę.  I taka 
jest prawda. Jeśli dzisiaj mamy świadomość jakie mamy sieci, to są sieci budowane 20, 30, 40, że ich 
awaryjność jest nie do przewidzenia i trzeba po pierwsze stworzyć program, który to musi 
przewidzieć. Jeśli nie mamy sami dzisiaj wystarczających środków, by we wszystkich obszarach 
problemowych sobie poradzić to trzeba szukać rozwiązań, które będą w stanie nas wesprzeć. 
Drodzy państwo, dzisiaj łatwo się tylko mówi, ale co powiemy, jeśli nagle wydarzy się coś, gdzie 
zabraknie nam dla 1/3 wody, bo walnie sieć, bo walnie magistrala, coś się wydarzy i trzeba będzie 
wyłożyć pieniądze. Takie właśnie przesłanki przede wszystkim przyświecały temu przedsięwzięciu. 
Drodzy państwo, może trochę z przykrością, ale muszę stwierdzić, że tego zmienić się dzisiaj tak po 
prostu nie da. Po pierwsze jedną osobą, która będzie mogła rozpocząć ten proces, jeśli była by taka 
wola, aczkolwiek ja uważam, że trzeba dać czas takim przedsięwzięciom, jest wójt, burmistrz i to 
tylko w pewnym zakresie, bo w drugiej części od tego jest spółka komunalna, bo ona ma takie 
kompetencje. Więc drodzy państwo to jest rzecz pierwsza, którą chciałem tu powiedzieć. Chciałbym 
też powiedzieć państwu, żeby państwo tak dramatycznie i z jakimś przerażeniem w to nie patrzyli, 
bo poprzednia Rada takiego dramatyzmu nie preferowała, wręcz przeciwnie patrzyła bardzo 
otwarcie w to przedsięwzięcie i wszystkie przedsięwzięcia, których się podejmowaliśmy, z 
większym  bądź mniejszym, ale zawsze z pozytywnym efektem się kończyło. I nie ma takich, które 
by rzeczywiście były negatywne. Jak wszędzie zdarzają się rożnego rodzaju potknięcia, 
niedociągnięcia, to jest normalne. Ten się nie myli, co nic nie robi. Drodzy państwo, ale jednak 
ogólny efekt jest dużo większy w zakresie pozytywnym niż negatywnym. Jeśli państwo myślą, że 
społeczeństwo w pełni tego nie wie, to chcę państwu tez powiedzieć, że w czasie kampanii nie było 
takiej miejscowości do której nie pojechałem i nie było takiej, gdzie mieszkańcom tego nie 
powiedziałem. Mówiłem to na każdym spotkaniu. Informowałem o tej działalności o tym zabiegu i 
drodzy państwo mieszkańcy o tym wiedzą. Maja taką świadomość i tutaj naprawdę nie ma się 
czego bać. To jest drodzy państwo normalny proces. Takich procesów przed każdym samorządem 
jest dziesiątki. Ten wygra, kto rozpocznie pierwszy. Tutaj procesów zostało zainicjowanych bardzo 
wiele. Dlatego jesteśmy dużo bardziej do przodu, niż wiele innych samorządów, które musi się z tym 
zmagać, jeśli nie poradzą sobie z tymi problemami to dopiero wtedy zaczną się wyzwania, a 
dopiero wtedy zaczną się wyzwania. Nie łatwo jest sobie z nimi poradzić. Ja mam świadomość tych 
wyzwań tego samorządu i ile jest jeszcze rzeczy do rozwiązania pomimo tego, że się wiele udało. I 
dlatego drodzy państwo, dzisiaj jestem tutaj po to, żeby państwu powiedzieć o tym przedsięwzięciu 
i zapewnić o tym, że zostało tutaj wszystko co możliwe zrobione tak, aby interes i mienie 
samorządowe i interes społeczny został zachowany na należnym porządku. Tak, jak powiedziałem 
wcześniej przez co najmniej według ustaleń, a formalnie to 2 lata, według ustaleń to 18 miesięcy, a 
formalnie zanim wejdzie w życie to 2 lata te stawki się nie zmienią. Zaproponowałem Panu 
Przewodniczącemu, żeby dzisiaj przygotował państwu taką uchwałę. Żeby państwo, jako Rada 
Gminy podjęli tą uchwałę, że faktycznie przez następne 2 lata nikt tych stawek nie ruszył. Później ja 
uważam, że nie będą one wzrastały, one będą nawet mogły zmaleć. Dlatego, że drodzy państwo, 
jeśli będziemy w stanie mądrze poukładać tą politykę to będą te efekty w postaci różnych 
oszczędności, pewnego dostosowania na miarę tego wszystkiego. Ja nie mówię też, że one 
minimalnie nie mogą wzrosnąć, bo drodzy państwo dzisiaj tendencja jest taka, że prąd, czy jakieś 
inne usługi na które nie mamy wpływu, też ceny się po prostu wahają. Nikt nie da państwu 
gwarancji tego, co będzie za pięć, dziesięć lat. I nikt nie zdejmie też odpowiedzialności, że cały czas, 
czy to jest taka forma czy inna i tak ostateczna decyzja zawsze zapada w tej sali. Zawsze 
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ostateczną decyzję zgody, bądź nie zgody na stawki jakie będą wody i ściekach zawsze według 
uchwały podejmuje Rada Gminy i  żadna inna opcja nie może tego zrobić. Więc drodzy państwo, 
jeśli ktoś uważa inaczej jest w błędzie. Chcę też państwa zapewnić o jednej rzeczy, że nigdy, ale to 
nigdy przeświadczeniem procesu nie było żeby komukolwiek włos z głowy spadł w tej firmie i żeby 
ktokolwiek stracił pracę. Jak ktoś mówi, że zostanie jakaś osoba zwolniona to chyba, że sama się do 
tego przyczyni, bo coś tam wywinie, źle coś wykona itd., no to na to nikt nie ma wpływu, bo każdy 
jest kowalem swego losu. Ale drodzy państwo, absolutnie nigdy w procesie negocjacji nie było, 
wręcz przeciwnie gwarancja jest pewna. Mało tego, ja to mówiłem poprzednio i mówię też i dzisiaj, 
ja spotkałem się z Zarządem, spotkałem się ze wszystkim pracownikami i wszystko to naszej 
komunalnej powiedziałem od a do z. Krok po kroku łącznie z planami, działaniami i tak samo 
dałem gwarancję. Jeśli ktoś myśli, że ja dzisiaj z tej gwarancji się wycofuję to jest w wielkim błędzie, 
bo ja dalej politycznie jestem za to odpowiedzialny. I chcę, żebyście państwo mieli tego świadomość  
i mówię to dzisiaj może z takim mocnym zaangażowaniem emocjonalnym, ale to dlatego, że drodzy 
państwo nie chciałbym, aby ten samorząd patrzył wstecz. Chciałbym żeby szedł do przodu, żeby się 
rozwijał. Ja nie po to jestem dzisiaj w tamtym urzędzie żeby tego samorządu nie wspierać i jeszcze 
bardzie patrzeć na to żebyśmy się rozwijali. Drodzy państwo od jutra zaczyna się w Europie nowy 
podział na subregiony. Powiat płocki, sierpecki i gostyniński muszą wspólnie iść po pieniądze, bo 
tak UE kreuje rozwój regionalny. I drodzy państwo mam postawione trudne wyzwania, żeby 
właśnie te pieniądze wykorzystać, żeby te samorządy wesprzeć chciałbym tu państwu 
zadeklarować swoją pełną otwartość i chęć na współpracę i pewną służalczość dla tego 
samorządu, ale chciałbym tez od państwa usłyszeć i w jakiś sposób tego oczekuję, żebyście państwo 
na to partnerstwo odpowiedzieli. (…) 
Następnie Starosta powiedział, że wczoraj dopinał współpracę z inwestorem EDP w gminie 
Wyszogród. Z informacji wynika, że pierwsza transza ich zobowiązań wobec samorządu powinna 
być dzisiaj na koncie jest to 300 tys. zł. Łącznie kwota wynegocjowana to 1mln 300 tys. zł, to za 
chwilę do waszego budżetu będzie wpływało. Wszystkie obszary, które były do wyczerpania zostały 
wyczerpane. Wydano wszystkie decyzje: pozytywną decyzję środowiskową, został zatwierdzony 
miejscowy plan i inwestor za chwilę będzie potrzebował pozwolenia na budowę, którą jako 
starosta wydam. Pomimo, że znajdą się przeciwnicy stawiania turbin wiatrowych. Dla mnie zawsze 
liczy się dobro ogółu, czyli społeczeństwa. To jest kolejny mln do budżetu, przez kolejne 25 lat, bo 
taka jest żywotność inwestycji – powiedział Mariusz Bieniek.  
Dalej Starosta powiedział, że jeżeli ktoś myśli, że samorząd, poprzednia rada miała jakiekolwiek 
działanie negatywne to jest w ogromnym błędzie, po czym dodał, że pozostaje otwarty i jest 
zaangażowany na działania tego samorządu oraz poprosił o odwzajemnienie tego partnerstwa. 
Poza tym tematem Starosta powiedział ogólnie o powiecie i o nowym samorządzie powiatowym, 
który jest reprezentowany również przez radnego powiatowego Jana Boszko i radną powiatową 
Elżbietę Jachimiak. Po przedstawieniu radnych powiatowych Starosta odniósł się do rozwoju 
powiatu na najbliższe cztery lata oraz zasygnalizował możliwe pola współpracy pomiędzy 
powiatem a gminami. W dalszej części Starosta zapowiedział podjęcie niezbędnych inicjatyw 
przez władze powiatu w celu zwiększenia i zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem a 
przedsiębiorcami. Zapowiedział także dokładną inspekcję dróg powiatowych, w celu 
opracowania siatki tras, których remont bądź przebudowa będzie przeprowadzana w trybie 
pilnym. Oznajmił, że obecnie opracowywany jest tzw. „Masterplan”, który będzie obejmował 
całość inicjatyw podejmowanych przez Starostwo, mających na celu podniesienie jakości życia 
mieszkańców, podwyższenia wydajności administracji publicznej, a także możliwych wariantów 
współpracy z sąsiednimi powiatami i gminami. 
Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przestawienie I i II części przemówienia, po 
czym poprosił Prezesa ZGK Zbigniewa Laskowskiego o bliższe przedstawienie sprawy tego jak 
widzi umowę współpracy. 
Prezes ZGK powiedział: jestem prezesem od 2008 r. i wspólnie z Burmistrzem Klusiewiczem i z 
obecnym Starostą zapoczątkowaliśmy  przekształcanie i rozwój spółki. Traktujemy ten etap 
rozwoju spółki jako jeden z etapów. Kroku do przodu, a nie dla stwarzania zagrożenia dla bytu 
spółki. 5 % udziałów w spółce zostało sprzedane.  Pozyskaliśmy partnera bogatego w 
doświadczenie i wiedzę firmy Remondis  będziemy starali się wykorzystać jak najbardziej. Wiedza i 
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doświadczenia firmy Remondis jest bardzo duża. Przekonałem się o tym podczas  przeprowadzenia 
badania due deligense . To jest bardzo dokładne badanie spółki i oni bardzo dokładnie w to weszli - 
w technologię, żeby mieć orientację w jakich dziedzinach można będzie zaangażować swoją myśl 
techniczną, swoją wiedzę i swoje pieniądze. Na pewno dla  nas wszystkich, mówię o mieszkańcach 
jest pewną niewiadomą – przyszli, no to ceny wody zostaną drastycznie podwyższone i to się tylko z 
tym wiąże. O tuż mamy zapewnienie prawne, że przez prawie 2 lata ceny wody i ścieków nie ruszą 
się. W tym celu są podejmowane odpowiednie uchwały. Tutaj do państwa będzie należało ostatnie 
słowo. Dlatego myślę, że to co jest dobre to trzeba rozważyć i dobre decyzje dla gminy podejmować. 
Radni poprzedniej kadencji podjęli taką decyzję. W 2011 roku podjęta została uchwała o 
utworzeniu spółki operatorskiej, a w 2014 znalazła swoje konkretne ustalenia, też w państwa 
uchwale. Ja szanuję każdą uchwałę to jest pewne zobowiązanie do działania. Pamiętacie jak 
państwo borykaliście się z taryfami za wodę, dzisiaj otrzymuje silniejszego partnera do rozmów. 
Przy takim dobrym składem Rady myślę, że ustalimy dobre zasady współpracy na przyszłość. Jeżeli 
będą pytania dotyczące szczegółów, a nie będę zobowiązany do ujawniania tajemnicy handlowej to 
bardzo proszę jestem otwarty na pewne sprawy. Przy negocjacjach dotyczących pewnych 
szczegółów umów staraliśmy się bardzo zwracać uwagę na to, żeby właśnie ten zapis w umowie 
nie przyniósł w przyszłości negatywnych konsekwencji dla cen wody. Dlatego też pewne ustalenia 
umów były takie, a nie inne – powiedział Zbigniew Laskowski, po czym dodał, że jeżeli będą 
jakieś pytania do służy do dyspozycji. 
Przewodniczący podziękował za wypowiedź, po czym powiedział, że myśli, że wniosek nie wziął 
się ze złej woli Rady, tylko może z niewiedzy, bo część radnych jest nowa i chcieli poznać więcej 
szczegółów, które zostały może nie tak bardzo jak byśmy chcieli zostały przedstawione. 
Następnie Przewodniczący powiedział, że nie wprowadzał do porządku, ale chciałbym jeśli 
wysoka Rada zechce to wprowadzimy potem przedstawione przez Remondis Aqua Wyszogród 
taryfy i stawki, które od 1 stycznia 2015 roku do końca maja 201 roku pozostają bez zmian i 
druga uchwała zatwierdza dopłatę do wody w nie zmienionej wysokości. 
Dalej Przewodniczący oddał głos Wiceprzewodniczącej Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
Barbarze Dominikiewicz, która powiedziała, że musi się odnieść do tego wszystkiego, ponieważ 
burzę wywołałam ja, chociaż nie było to moim zamiarem po prostu zrobić jakąś awanturę. Ja nie 
jestem za tym. Cały czas jestem za jawnością, przejrzystością postępowania władzy wybranej 
demokratycznie przez nasze społeczeństwo i żeby informować nasze społeczeństwo o jawności 
wszystkiego. (…) 
Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła fakty, o co jej chodzi i części radnym. 
Wiadomo było, że 2011 roku były ogłoszenia publiczne o prywatyzacji całkowitej spółki, które nie 
doszły do żadnego skutku. Potem była uchwała z 30.03.2011 roku o zbywaniu akcji spółki z 
udziałem gminy przez burmistrza. §1 negocjacje na podstawie publicznego ogłoszenia - było, czyli 
forma przetargu zgodnie z ustawą zamówień publicznych. W punkcie 5 tejże uchwały miała być 
informacja o podjętych działaniach miała być przedstawiona Radzie. Dalej 2014 w marcu była 
pozytywna opinia i pozytywna rekomendacja zamiaru zbycia 50%, to była poprawka następną 
uchwałą nie 50 tylko do 50% udziałów w kapitale zakładu spółki ZGK na rzecz oferenta, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę ostateczną w postępowaniu prowadzonym przez burmistrza gminy i 
miasta Wyszogród według procedury wszczętej uchwałą z 2011 roku. Dalej idzie wszystko zgodnie 
z ustawą zamówień publicznych, więc protokół rokowań musi być, ilu oferentów itd.  
Dalej Wiceprzewodnicząca powiedziała, że zakłada, że to zostało zrobione. 
Następnie powiedziała, że nie wiemy jaki kapitał zakładowy spółki, co to znaczy do 50 %. Mówi 
Pan Prezes i Pan Starosta, że zbycie nastąpiło 5 %, no więc wydzierżawiono wszystkie wodociągi, 
kanalizacje, wszystkie stacje, ja nie wiem czy to jest 5%. 
Prezes ZGK powiedział, że sprzedaż a dzierżawa to są dwie różne sprawy. 
Wiceprzewodnicząca powiedziała, że z tego co wiem to ZGK kupiło 5 % akcji. Dalej była uchwała 
na wydzierżawienie na okres 30 lat uchwała 315 kolejnej naszej stacji w Kobylnikach, czy 
wszystkie nasze stacje, infrastruktura wodno-kanalizacyjna została wydzierżawiona na okres 30 
lat. Wydzierżawiono ją spółce Eferis o kapitale zakładowym 5000 zł, z czego 5 akcji po 100 zł kupił 
ZGK, czyli kupił akcje za 500 zł. 
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Następnie Wiceprzewodnicząca odczytała wyrok sądu, ponieważ tu się powołuje, że informacją 
publiczna jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także 
wytworzona lub odnosząca się do innych podmiotów pełniących funkcje publiczne w zakresie 
wykonywania przez nie zadań. A tak to jest, bo zabezpieczenie wodno-kanalizacyjne jest to 
zadaniem własnym gminy. (…) Usługa zaopatrzenia jest to zadaniem publicznym jest to bez 
sprzecznie i to się nie ukryć. Gmina zawarła umowę o świadczenie usług, należy więc przyjąć, że są 
to usługi publiczne. Wydzierżawiła, przekazała do konserwacji, eksploatacji dostarczania wody o 
prawidłowej jakości, przekazała usługi publiczne, po wybranym trybie przetargu. Zgodnie z art. 
139 ustawy zamówień publicznych ust. 3 umowy informacje zawarte w wyniku przetargu są jawne 
i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach.  
Nie wiem czy spółka Remondis, czy Eferis, czy Aqua coś zawarła klauzule o tajności. Nie może być 
tajne coś, co dotyczy mienia gminnego – powiedziała Wiceprzewodnicząca. 
Starosta powiedział, że to nie jest tajne, po czym zapytał, czy Pani wystąpiła z udzieleniem takiej 
informacji publicznej? Tryb jest prosty, wniosek o udzielenie informacji publicznej. 
Wiceprzewodnicząca powiedziała Pan Woźniak powiedział, że ta umowa jest dla nas dobra, to 
dlaczego to nie jest nam udostępnione, co to jest za spółka, czy to jest Remondis, czy córka 
Remondisu. Jest to przetarg według ustawy zamówień publicznych, on jest jawny i ja tylko prosiłam 
o udostępnienie tych wiadomości. Jeśli jest to dobry to pewnie te lata pracy nad tym, od 2010 roku 
skończyły się sukcesem. Wiceprzewodnicząca powiedziała, że dalej ma wątpliwości. 
Przewodniczący Rady powiedział, że to wszystko wyszło z tego, że jesteśmy na takim etapie, że 
nie mamy burmistrza, gdyby Pan Burmistrz, a obecny Pana Starosta był obecny na komisji 
zapewne by tego nie było. 
Głos zabrał Starosta Płocki, który powiedział, że cieszy go fakt, iż jest to kwestia informacji, bo nie 
ma informacji tajnych. Są informacje o stawkach, które chce spółka zainwestować, które są 
informacją handlową, o czym mówił kol. Prezes. Natomiast co do treści nie ma żadnej tajemnicy. 
Rada o wszystkim była informowana, ale też musicie wiedzieć że w biznesie nie lata się po ulicach i 
nie rozpowiada. Niestety tak interesów się nie robi. Pewne rzeczy muszą być na etapie procesu 
negocjacyjnego tajemnicą. Myślę, że jak państwo zrobią posiedzenie komisji, wszystkie te 
dokumenty państwo otrzymają z treścią. Jestem mocno przekonany, co do słuszności tych działań i 
efektów. I wszyscy na tym dobrze wyjdą, przede wszystkim społeczeństwo, nie tylko, gmina, spółka, 
ale społeczeństwo – powiedział Mariusz Bieniek. 
Następnie Przewodniczący Rady zgłosił do Przewodniczącego Komisji wniosków i uchwał 
wniosek "o wycofanie wniosku zgłoszonego podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 
(wstrzymanie wykonania umowy do czasu wyjaśnienia umowy zawartej z firmą Remondis)". 
Dalej Przewodniczący zaproponował, aby Komisja wniosków i uchwał przedstawiła wniosek i w 
tym punkcie go Rada przegłosuje.  
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji WiU o odczytanie wniosku. 
Przewodniczący Komisji wniosków i uchwał odczytał zgłoszony wniosek: „Wycofanie wniosku z 
posiedzenia wspólnych komisji dotyczący wstrzymania wykonania umowy z firmą Remondis – 
zgłosił Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Józef Boszko”. 
Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie wniosku. 
Radny Mariusz Caban powiedział, że ma pytanie „ustaliliśmy dzisiaj porządek obrad i wnioski 
miały być później głosowane, nie w tej chwili”. 
Przewodniczący powiedział, że tak było, ale podjął decyzję, aby tę sprawę  skoro jest Pan 
Starosta, załatwić w tej chwili, jeżeli będą później wnioski to zrobimy to tak, jak jest to w 
porządku obrad.  
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący przystąpił do przegłosowania 
zgłoszonego i odczytanego wniosku.  
W wyniku głosowania za przyjęciem wniosku o wycofanie jest 12 radnych, przeciw 0, 
wstrzymało się 3 radnych. 
Dalej Przewodniczący Komisji Rolnej, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zapytał Starosty, co 
dalej z drogą Rębowo-Orszymowo, czy dokończymy tę drogę w 2015 roku. 
Starosta powiedział, że jest to dobry wniosek. Na tę chwilę nie ma powiatowego programu 
drogowego, ale jest za tym żeby ją skończyć. Zaproponował skierowane pisma do zarządu 
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Powiatu, dopisując drogę Kobylniki-Bulkowo, chociaż tam niestety relacja finansowa jest 
większa. Zarząd Powiatu po przeprowadzonej analizie przedsięwzięć będzie mógł się 
ustosunkować, co do zgłoszonych dróg - wyjaśnił Starosta. 
Kolejne pytane do Starosty zadał również Zbigniew Madany mówiąc, że Orkiestra OSP Rębowo 
nie ma w czym grać. W dniu wczorajszym na posiedzeniu straży przygotowano pismo w sprawie 
wsparcia finansowego na zakup strojów dla orkiestry. Następnie radny przekazał pismo 
Przewodniczącemu Rady w sprawie zgłoszonej kwestii. 
Przewodniczący Rady powiedział, że w tej sprawie rozmawialiśmy i myśli, że jest bardzo dobry 
klimat, więc uda się coś zdziałać. 
Radna Wanda Lesińska zwróciła się do Starosty z pytaniem, czy Starostwo dołoży się do 
rozpoczętych dróg gminnych, np. w Starzynie, gdzie droga miała być zrobiona do końca jesieni. 
Starosta powiedział, że tam był prywatny właściciel.  
Dalej Starosta odniósł się środków, które wpłyną do budżetu gminy z przeznaczeniem na drogi, 
jak również powiedział, o możliwościach w ramach których w tym roku będą możliwe do 
pozyskania środki na dofinansowanie budowy dróg np. w ramach LGD, Funduszu Terenowego. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
Przewodniczący Rady powiedział, że z uwagi na to, iż Pan Prezes niedługo będzie musiał nas 
opuścić, to jeśli są pytania do Pana Prezesa to można zadać je teraz. 
 
Pani Urszula Janiszewska, mieszkanka Wyszogrodu zwróciła się do Prezesa ZGKu mówiąc, że 
blok przy ul. Rębowskiej, przy Pani Kaweckiej przez 50 lat nie jest remontowany, poza 
załataniem blachy. „Blok się sypie, cegłówki nam na głowę lecą, nie ma żadnej wspólnoty, płacimy 
składkę remontową, nic się z naszym blokiem nie dzieje, po prostu wygląda fatalnie. Czy możemy 
liczyć na jakiś remont? Już byłam w ZGK, wszyscy chodzą i odpowiedź jest tylko jedna - nie ma 
pieniędzy, rozeszło się na inne bloki”. 
 
Następnie radny Mariusz Caban zwrócił się do Prezesa ZGK mówiąc „wczoraj dowiedziałem się, 
że nasze wspólnoty mieszkaniowe w Grodkowie dostały umowy na kanalizację, na prowadzenie 
czystości. Czy to jest prawdą? Jest wpisana suma, która była dotychczasową, a my jej nie 
ustalaliśmy, tylko Agencja ustalała. Jeżeli  mamy podjąć uchwałę o nie wprowadzaniu zmian w 
opłatach, nie znam treści uchwały, jaką mamy podjąć to my tej uchwały nie podejmowaliśmy, tylko 
Agencja”.  
Radny kontynuując zapytał, czy to jest prawda, że taka umowa dotarła do wspólnoty, po czym 
powiedział, że  jeżeli dotarła z taką sumą opłaty to trzeba tę uchwałę zmienić lub zastanowić się. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poprosił Prezesa o 
wyjaśnienie postawienia kontenerów przy cmentarzach za które parafie będą płacić 900 zł 
miesięcznie. Zostało wystosowane pismo przez parafie, że nie są w stanie zapłacić 900 zł 
miesięcznie, chyba, że jak będzie kontener zapełniony, to wtedy raz na 3 miesiące zapłacą. 
Radny w imieniu księży z Rębowa i Kobylnik poprosił o wyjaśnienie. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że jeśli można to może chociaż w części Prezes mógłby 
odpowiedzieć. 
 
Głos zabrał Prezes Zbigniew Laskowski mówiąc, iż w kwestii umowy z blokami sprawdzi i 
udzieli radnemu odpowiedzi na piśmie. 
Jeżeli chodzi o blok 7/9/11 Prezes powiedział, że podziela opinię pani, która jak rozumie jest 
reprezentantką mieszkańców wspomnianego bloku, który przez wiele lat był niedoinwestowany. 
Wiem, że były zobowiązania gminy wobec mieszkańców tego bloku. My jako administracja mamy 
ograniczone możliwości. Możemy korzystać z tych środków i taka umowa jest z gminą. Możemy 
utrzymywać te nieruchomości należące do gminnego zasobu mieszkaniowego z tego co wpłynie na 
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mieszkaniówkę. I tu pytanie następne będzie do Rady, myślę: ile Rada rocznie przeznaczy na 
mieszkaniówkę, żeby można było utrzymać zasób mieszkaniowy w stanie niepogorszonym. 
Przepraszam, że odsyłam w ten sposób, ale my nie dostajemy ani grosza, w tej chwili musimy sobie 
też zdawać z tego sprawę. Nie chcę rozszerzać jeszcze tej wiedzy, to jest mowa na komisję. Odeszły 
od nas, czy powstały wspólnoty składające się z mieszkańców, którzy płacili najbardziej 
skrupulatnie, to są bloki przy Płockiej 36. U państwa w zasobie znajduje się nie jeden lokator, ale co 
najmniej 2 którzy nie płacą od lat. To są wszystkie zadłużenia przenoszące się na pozostałych 
lokatorów lub właścicieli nieruchomości. 
Radny Hubert Więckowski powiedział, że w budynkach komunalnych tak się dzieje i jako 
wspólnota jest więcej możliwości. Dalej przedstawił zasady rejestracji, jak również wspomniał, 
że przy zakładaniu wspólnoty przy Płockiej pomógł mu Wiesław Gaworski. 
Następnie Prezes ustosunkował się do pytania Zbigniewa Madany mówiąc, iż pierwsze słyszy o 
takim problemie cmentarzy. Ustalenie tej kwoty i zasad jedynie mógł wprowadzić ZGRP, po 
czym powiedział, że służy pomocą. 
Radny Hubert Więckowski odniósł się do zgłoszonego problemu przez Panią Janiszewską 
mówiąc, że skoro jest dzisiaj Pani Ula to zaproponował, żeby Rada ustaliła coś w tym zakresie. 
Przewodniczący Rady powiedział, że jest to temat dla Komisji Komunalnej, po czym dodał, że 
Rada pomoże w tej kwestii. 
Prezes ZGK Zbigniew Laskowski złożył życzenia noworoczne, po czym opuścił salę posiedzeń.  
 

Punkt 5. 
 
Przewodniczący powiedział, że przechodzimy do omówienia projektów uchwał. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród Barbara Dominikiewicz odczytała 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Wyszogród.  
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zarządził 
głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały jest 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało 
się 0. Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 8/II/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród stanowi załącznik do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród Barbara Dominikiewicz odczytała 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet sołtysom Gminy i Miasta 
Wyszogród.  
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zarządził 
głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały jest 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało 
się 0. Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 9/II/2014 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet sołtysom Gminy i 
Miasta Wyszogród stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący poinformował, że stawki diet pozostały bez zmian, zmieniły się tylko zasady 
wypłat diet dla radnych. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród Barbara Dominikiewicz odczytała 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet sołtysom Gminy i Miasta 
Wyszogród oraz przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród.  
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zarządził 
głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały jest 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało 
się 0. Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 9/II/2014 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet sołtysom Gminy i 
Miasta Wyszogród oraz przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród stanowi 
załącznik do protokołu. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród Barbara Dominikiewicz odczytała 
uchwałę w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich. Przewodniczący zwrócił 
się do Pana Henryka Klusiewicza o powiedzenie kilka słów o działalności ZMN. 
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Pan Henryk Klusiewicz podziękował Radzie Gminy i Miasta Wyszogród za wybór jego osoby na 
delegata ZMN, po czym powiedział kilka słów o działalności Związku. Między innymi o 
Programie dla Wisły na bazie Programu dla Wisły i Jej Dorzecza, udziale w pracach Regionalnych 
Rad Gospodarki Wodnej, udziale w projektach związanych z ochroną przeciwpowodziową w 
miastach nadwiślańskich, wspieranie miast nadwiślańskich w odtwarzaniu i rewitalizacji 
infrastruktury wiślanej oraz pomocy w pozyskiwaniu środków dla miast członkowskich na 
realizację zadań inwestycyjnych związanych z Wisłą. Gmina Wyszogród skorzystała z 
dofinansowania między innymi na zabezpieczenie skarpy, kanalizacji na ul. Klasztornej, jak 
również uroczystości Dni Wisły.  
Pan Henryk Klusiewicz powiedział również o pracy w Komisji Rewizyjnej ZMN, której jest 
przewodniczącym, po czym powiedział o posiedzeniu Zarządu OSP na którym dyskutowano o 
możliwościach pozyskania dofinansowania na zakup strojów reprezentacyjnych Orkiestry OSP 
Rębowo. 
Na koniec swojej wypowiedzi Pan Henryk Klusiewicz uczestnikom sesji złożył życzenia 
noworoczne. 
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
zarządził głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały jest 15 radnych, przeciw 0, 
wstrzymało się 0. Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr 10/II/2014 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
O odczytanie kolejnej uchwały Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród. 
Skarbnik odczytała uchwałę  zmieniająca uchwałę nr 309/XLI/2014 z dnia 17.09.2014 r. 
Przewodniczący poinformował, że zmiana uchwały polega na zmianie kwoty projektu. W 
związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zarządził 
głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały jest 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało 
się 0. Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
Uchwała nr 11/II/2014 zmieniająca uchwałę nr 309/XLI/2014 z dnia 17.09.2014 r. stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Kolejną uchwałę w sprawie zmian w budżecie odczytała również Skarbnik. Wyjaśniła, że zmiany 
polegają na:  
- zwiększenie planu dochodów i wydatków: 
- dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne 
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 
- dotacja na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenie 
pielęgnacyjnego 
- zmniejszenie planu dochodów i wydatków: 
- dotacja na zadanie inwestycyjne " Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Wyszogród", 
przeniesienie realizacji na 2015r 
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego 
- zakup licencji i programu komputerowego do podatków lokalnych " WYDRA". 
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
zarządził głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały jest 15 radnych, przeciw 0, 
wstrzymało się 0. Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr 12/II/2014 w sprawie zmian w budżecie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Skarbnik poinformowała, że kolejna uchwała w sprawie zmian WPF jest konsekwencją zmian w 
budżecie. 
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
zarządził głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały jest 15 radnych, przeciw 0, 
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wstrzymało się 0. Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr 13/II/2014 w sprawie zmian WPF stanowi załącznik do protokołu. 
 

Punkt 6. 
 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Józef Boszko poinformował, że wracamy do 
spraw różnych. 
 
Przewodniczący Madany powiedział, że jeden z panów zadał mu pytanie, po czym wyjaśnił, iż 
pracownik fizyczny UGiM od pięciu lat nie dostał podwyżki. W związku z czym radny zapytał czy w 
2015 r. jest jakaś nadzieja, że dostane podwyżkę. 
Skarbnik powiedziała, że w budżecie nie były przewidziane środki, ale wysoka Rada może to 
zmienić. 
Radny Madany zaproponował, że jak będzie Pan Komisarz to poruszymy ten temat. 
Następnie sołtys Wiązówki Marek Jurkiewicz zgłosił prośbę, aby w posiedzeniu komisji stałych 
poświęconej problematyce dróg uczestniczyli również sołtysi. 
Przewodniczący Rady powiedział, że jeśli przewodniczący komisji wyrazi zgodę, a pewnie 
wyrazi to zostaną zaproszeni sołtysi. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Misiakowska zgłosiła prośbę o zabezpieczenie 
środków w budżecie na przygotowanie projektu na oświetlenie w ul. Mostowej i Wspólnej, 
założenie progów zwalniających przy przedszkolu i szkole w Wyszogrodzie. Dalej radna zgłosiła 
postawienie znaku drogowego przy przedszkolu „Uwaga dzieci”, pomalowanie znaków 
drogowych, poziomych „przejście dla pieszych” przy przedszkolu i szkole. 
Następnie radny Mariusz Caban  zgłosił wniosek, aby radca prawny, czy ktoś z urzędu 
powiedział czy Przewodniczący Rady w czasie obrad może zmieniać porządek obrad wcześniej 
przegłosowany przez Radę. 
Dalej głos zabrał radny Andrzej Woźniak mówiąc, że jest składanych tyle wniosków i czy ktoś na 
nie odpowie. Dalej radny zgłosił uwagę w kwestii wywożenia gliny do parowy przy ul. 
Narutowicza, brakujące oświetlenie uliczne oraz wymianę i uzupełnienie znaków drogowych. 
Następnie radny Andrzej Woźniak zgłosił uwagę do Przewodniczącego Rady w kwestii braku 
odpowiedzi na skierowane pismo do Rady GiM Wyszogród w sprawie wydzierżawienia 
pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia. 
Przewodniczący Rady przeprosił. 
Radny Woźniak kontynuował mówiąc, że budynek, który jest ośrodkiem zdrowia zostaje 
wydzierżawiony na biurowiec. Rada albo decyduje o czymś, albo nie decyduje.  
Przewodniczący Rady powiedział, że wstępnie może powiedzieć, że tam decyduje 
„Wyszogrodzianka”. 
Wywiązała się dyskusja w kwestii decydowania przez Spółdzielnię Socjalną „Wyszogrodzianka” 
o dzierżawie powierzchni 100 m 2 w ośrodku zdrowia. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród Barbara Dominikiewicz powiedziała, że 
według przepisów prawa powinien być albo przetarg, albo jakaś forma uchwały Rady, że 
dzierżawa jest bez przetargu. 
Dyskusja. 
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że prosił o to 2 tygodnie temu na posiedzeniu komisji, bo 
jeżeli ten budynek sprzedamy na niewiadomo na co, to już się nie wróci, bo to jest „zozowski” 
budynek i tam powinna być i funkcjonować służba zdrowia. Kto w to zainwestuje to nieważne, 
ale nie biura i tak 100 m ktoś dał komuś.  
Radny Arkadiusz Błaszczyk powiedział, że ciekawe czy na 30 lat. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród Barbara Dominikiewicz powiedziała, że 
nie wiemy, czy gmina na tym zarobi. 
Radny Andrzej Woźniak zgłosił wniosek w sprawie udzielania pisemnych odpowiedzi na zadane 
pytania w ciągu 2 tygodni do radnego, który stawia pytania. 
Przewodniczący Rady powiedział, że to nie musi być zgłoszone w formie wniosku. 
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Piotr Kafliński powiedział, że chciał przypomnieć Radzie, że  
właścicielem tego budynku jest na ten moment spółka Fresh Market. Majątek spółki FM są to 3 
działki, 2 budynki, 1 działka, którą przekazała gmina na ich majątek, to oni są właścicielami. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród Barbara Dominikiewicz powiedziała, że 
jest to mienie gminne. 
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że trzeba rozwiązać spółkę. 
Wywiązała się dyskusja w kwestii spółki pomiędzy Przewodniczącym Zarządu Osiedla Piotrem 
Kaflińskim a  Wiceprzewodniczącą Rady Gminy i Miasta Wyszogród Barbarą Dominikiewicz.  
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Andrzej Dobaczewski 
powiedział, że tyle czasu w poprzedniej kadencji poświęcono na drogo i poprosił, aby na 
następną komisję Pan Artur przygotował charakterystykę, co jest przewidywane, na jakim 
etapie są postępy przy drogach, jaki stopień zaangażowania i jaki jest przypuszczalny termin 
realizacji budowy dróg. Tak mniej więcej żeby wszystkie drogi wymienił, bo jak ostatnio patrzyłem 
to się pojawiają  nowe, a giną te które były zaplanowane. Chciałbym to jakoś czytelnie i klarownie 
żeby nam to przedstawił, bo stało się trochę mało przejrzyste.  
Radny Mariusz Caban powiedział, żeby Pan Artur zaznaczył na które drogi były wnioski złożone. 
Przewodniczący Rady przypomniał radnym, iż w dniu dzisiejszym mija termin złożenia 
pierwszego oświadczenia majątkowego. Radnych, którzy nie dopełnili tego obowiązku poprosił 
o niezwłoczne dopełnienie obowiązku. 
Następnie wywiązała się dyskusja o terminach i tematach następnych posiedzeń. 
Przewodniczący poinformował, iż następne posiedzenie komisji odbędzie się 9 stycznia w 
zakresie dróg i tylko to będzie omawiane. Natomiast 15 stycznia odbędzie się kolejne 
posiedzenie poświęcone dopięciu budżetu oraz zgłoszonego wniosku pani Janiszewskiej.  Sesja 
budżetowa planowana jest na 29 stycznia – powiedział Przewodniczący Rady. 
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Dominikiewicz powiedziała, że na tą komisję 15 stycznia 
poprosilibyśmy Prezesa o pokazanie umów, tak zrozumiałam, że na początku stycznia będą 
dokumenty całej procedury przeprowadzenia negocjacji. Tajemnicą są sprawy handlowe firmy, 
chcemy wiedzieć, jakie są korzyści. 
Radny Wiesław Tomkiewicz zapytał, czy oficjalnie znamy datę i nazwisko komisarza, który tu 
będzie? 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że nic nie wiemy. 
 

Punkt 7. 
 

Przewodniczący Komisji WiU powiedział, że podczas II sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
zostały zgłoszone trzy wnioski: 
1. Wycofanie wniosku z posiedzenia wspólnych komisji dotyczący wstrzymania wykonania 
umowy z firmą Remondis – zgłosił Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Józef 
Boszko 
2. Podjęcie działań i rozmów w sprawie drogi powiatowej Rębowo – Orszymowo i drogi 
powiatowej Kobylniki  - Bulkowo - zgłosił Przewodniczący Komisji Rolnej, Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu Zbigniew Madany 
3. Przygotowanie opinii prawnej w sprawie zmian zatwierdzonych w porządku obrad – zgłosił  
radny Mariusz Caban. 
Przewodniczący Rady przeszedł do przegłosowania zgłoszonych wniosków pkt. 2 i 3. 
W wyniku głosowania Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie przyjęła do dalszej 
realizacji zgłoszone wnioski. 
 
W tym miejscu głos zabrała Radna Powiatu Płockiego Elżbieta Jachimiak, dziękując za wybór, po 
czym powiedziała, że strata burmistrza to wielka strata z punktu widzenia gminy.  
Następnie radna powiedział, że od 18 grudnia nie jest już dyrektorem Zespołu Szkół, ale zostaje 
w szkole. Przez 6 lat z zespołem zmienialiśmy placówkę, podwajając liczbę uczniów, 
rozszerzając możliwości zdobycia dodatkowych funkcji przez młodzież. W szkole będę 
Kierownikiem zajęć praktycznych, dbając o szkołę wspólnie z dyrektorami realizując strategię. 



12 
 

Ze swojej strony deklaruję wspólne działanie na rzecz środowiska – powiedziała Elżbieta 
Jachimiak, po czym złożyła życzenia noworoczne. 
 

Punkt 8. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
Józef Zbigniew Boszko o godz. 12.00 zamknął obrady II Sesji  Rady Gminy i Miasta Wyszogród. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
Józef Zbigniew Boszko 
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