PROTOKÓŁ NR II/2006
z posiedzenia II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie
odbytego w dniu 4 grudnia 2006 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 14
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1800, a zakończono o godzinie 1835.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – otwieram obrady II nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej. Witam wszystkich państwa. Witam pana burmistrza, panią wiceburmistrz,
pracowników urzędu, witam gostynińskie media.

Do punktu 2
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała porządek posiedzenia.
Burmistrz Miasta – pani przewodnicząca, wysoka rado. Dziś musieliśmy się spotkać ponieważ
ordynacja wyborcza mówi, że w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników w Dzienniku Ustaw
burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast muszą złożyć ślubowanie. Mam również prośbę, aby
wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Chodzi tutaj o zmianę kryteriów, aby
rodziny łatwiej mogły to stypendium otrzymywać. Zostało nam 129.000 zł., które możemy
wydatkować na te stypendia lub zwrócić do Warszawy. Myślę, że zmienimy uchwałę i te środki
otrzymają rodziny przy wyższych dochodach.
Za wprowadzeniem punktu do porządku obrad opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Porządek przyjęto.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – proponuję, aby punkt ten znalazł
się w porządku jako punkt 4.
Za porządkiem obrad wraz z przyjętym punktem opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.

Do punktu 3
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – proszę wszystkich państwa o
powstanie. Proszę pana burmistrza o złożenie ślubowania.
Burmistrz miasta złożył ślubowanie.
Rota ślubowania:
„Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
miasta”.
„Tak mi dopomóż Bóg.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak wręczyła burmistrzowi insygnia władzy
burmistrza.
Burmistrz Miasta – insygnia władzy pomogą w skutecznym zarządzaniu. Ta nowa kadencja na
lata 2006 – 2010 jest bardzo ważna, dlatego też jest ważne zrozumienie, spokój i pomoc również i z
państwa strony. Przed miastem stoją bardzo ważne zadania przełomowe w historii naszego miasta.
W tej kadencji zostaną oddane do użytku dwie obwodnice, jedna pomiędzy Rogorzewkiem a Lisicą,
i mała obwodnica pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Zamkową. Powstanie też główna droga
dojazdowa do parkingów i ośrodka rekreacyjno-balneologicznego. Również budowa domów
komunalnych, w tej kadencji oddamy 4 bloki mieszkalne, co najmniej dwa komunalne – socjalne i
dwa budynku TBS-u. Również oddamy do użytku odbudowywany Zamek Gostyniński, jak też
oddamy do użytku centrum handlowe (detaliczne i hurtowe) dla indywidualnych kupców. Są
jeszcze i inne ważne zadania jak budowa nawierzchni w ulicach nowo powstałych osiedli,
rewitalizacja miasta w tym rynku i ulic przyległych, utworzenie pasażu ulicami Kościelną,
Wyszyńskiego, Floriańską. Najważniejsze zadanie, które zmieni Gostynin, sytuację Gostynina na
dziesięciolecia to jest budowa ośrodka rekreacyjno wypoczynkowego i balneologicznego,
turystycznego z wieloma atrakcjami. Myślę, że wszyscy państwo w tej kadencji dołożą starań, sił,
zgody i pomocy do tego, aby to zadanie „Termy gostynińskie” w tej kadencji doszły do skutku i
aby mogły być w pierwszym etapie uruchomione. Uczynię wszystko, aby tak się stało. Niech ta
kadencja będzie kadencją wytężonej pracy, spokoju, zrozumienia i pomocy.

Do punktu 4
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o

charakterze socjalnym.
Inspektor ds. oświaty Janina Bałko – pomoc materialna jaką gmina może świadczyć na rzecz
uczniów to są m.in. stypendia szkolne, są one świadczone na podstawie ustawy o systemie oświaty,
ale ustawa nie precyzuje wszystkich możliwości związanych ze świadczeniem tej pomocy.
Szczegóły zostawiły do doprecyzowania radzie gminy, bo świadczenie tych stypendiów jest
zadaniem gminy. Te szczegóły są uregulowane w regulaminie udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym. Taki regulamin obowiązuje od kwietnia 2005 roku, ponieważ zadanie
weszło w 2005 roku. Regulamin ten raz już był nowelizowany ponieważ we wrześniu weszła
potrzeba żeby techniczne rozpracowywanie, przyjmowanie wniosków, opracowywanie ich, badanie
sytuacji materialnej uczniów przekazać do Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli
i od września zespół zajmuje się stroną techniczną stypendiów. Teraz zaszła potrzeba
wprowadzenia kolejnej zmiany do regulaminu, ponieważ opisuje on sposób naliczenia wysokości
stypendium dla konkretnego ucznia, a ta wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej
rodziny. Brane jest pod uwagę kryterium mierzalne, wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie
ucznia. To kryterium dochodowe zmieniło się od 1 października 2006r. Do końca września była to
kwota 316 zł. na osobę, co oznaczało, że o stypendium szkolne może ubiegać się rodzina dla ucznia
jeżeli w tej rodzinie dochód nie przekraczał 316 zł. na osobę. Natomiast od 1 października ten
dochód wynosi 351 zł. Ponieważ ta kwota 316 zł. pojawiała się w regulaminie aktualnie
obowiązującym w związku z tym po jej zmianie istnieje potrzeba żeby dostosować regulamin do
aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Ta zmiana spowoduje korzystne zjawisko, ponieważ
większa grupa dzieci będzie mogła być objęta tą forma pomocy, a ci którzy do tej pory z tej formy
pomocy korzystali będą mogli uzyskać wyższe świadczenie. To jest główny powód dla którego
należało opracować zmiany do regulaminu pomocy materialnej.
Burmistrz Miasta – w uchwale określiliśmy kryterium dochodowe i było one w grupie I do 116 zł.
na członka rodziny – tam to stypendium wypłaca się najwyższe. Grupa II to dochody miesięczne na
osobę w rodzinie od 116 zł. do 216 zł. - teraz chcemy zrobić od 151 zł. do 251 zł. Trzecia grupa to
były dochody od 216 zł. do 316 zł. chcemy podnieść dochody od 251 zł. do 351 zł.
Radny Paweł Kijek – czy jest widome ilu uczniów skorzysta z tego stypendium dzięki zmianie,
jeżeli ją przyjmiemy. Czy te zmiany będą możliwe do wykorzystania wszystkich pieniędzy, które są
do wykorzystania.
Burmistrz Miasta – w uchwale jest zapis „w uzasadnionych przypadkach może być podwyższone
o kwotę uzupełniającą do 112 zł.” Jeżeli byśmy nie mogli wykorzystać wszystkich to pozostają
jeszcze te uzasadnione przypadki i jeżeli dochód jest niski i sytuacja rodziny zła, to możemy jeszcze
dołożyć. Od 450 do 500 dzieci zostanie objętych.
Radny Zdzisław Tarka – za jaki okres będzie płacone stypendium?
Burmistrz Miasta – od września do końca roku.
Radny Paweł Kijek – czy dla dzieci, które wcześniej korzystały ze stypendium będzie wyrównanie
od września?
Inspektor ds. oświaty – zmiana tego kryterium dochodowego wchodzi z dniem 1 października br.
w związku z tym nie ma prawnego uzasadnienia żeby podwyższać już przyznane stypendium na
miesiąc wrzesień. Natomiast kwoty stypendium przyznane na miesiące październik, listopad,
grudzień, a nawet na następne miesiące roku szkolnego, ale kalendarzowego 2007, jak najbardziej
zostaną zrealizowane.

Radny Paweł Kijek – jeżeli dziecko zakwalifikuje się do III grupy dochodowej to będzie miało
wypłacone stypendium za październik, listopad, grudzień?
Inspektor ds. oświaty – nie tylko, ale również na następne miesiące roku szkolnego. Działanie to
dotyczy roku szkolnego, natomiast środki są przypisane do roku budżetowego i muszą być
rozdysponowane w roku budżetowym.
Radny Andrzej Reder – czy ten nowy regulamin został nałożony na osoby, które otrzymywały już
stypendia. Jaka będzie liczba osób dla których nic się nie zmieni.
Inspektor ds. oświaty – wszyscy otrzymają dodatkowe wielkości. Tę możliwość daje zapis w
brzmieniu „i w uzasadnionych przypadkach może być podwyższone o kwotę uzupełniającą do 112
zł.” Nawet ci którzy mają wyższe dochody też mogą otrzymać po 112 zł. miesięcznie.
Równowartość tej pomocy będzie wynosiła 112 zł. razy liczba miesięcy. Ilu uczniów otrzyma jest
to pytanie za wcześnie stawiane, ponieważ to trzeba będzie bardzo precyzyjne wyliczyć. Mając na
uwadze to żeby nie zwracać tych środków, a je wykorzystać.
Radny Zdzisław Tarka – wiadomo jest, że osoby ubiegające się o stypendia w określonym czasie,
które przekraczały ten próg dochodowy, stypendiów nie otrzymały. Będą również osoby takie,
które nie złożyły w pierwszym terminie, ponieważ dochód ich przekraczał określoną kwotę. Do
kiedy te osoby będą mogły składać dokumenty.
Burmistrz Miasta – jeżeli są osoby, których dochód nie przekracza 351 zł. to nich składają teraz.
Inspektor ds. oświaty – możliwie jak najszybciej. Ta dokumentacja wymaga zbadania i to trochę
trwa.
Radny Zdzisław Tarka – chciałbym złożyć taką propozycję, aby osoby, które się ubiegają o
stypendium niech dokumenty składają do 24 grudnia br. lub do 15 grudnia.
Radny Andrzej Reder – proszę państwa dyskutujemy nad uchwałą, natomiast od wyznaczania
terminu składania dokumentów jest urząd.
Radny Paweł Kijek – czy jedynym kryterium do otrzymania stypendium jest kryterium
dochodowe, czy bierze się pod uwagę oceny, zachowanie?
Inspektor ds. oświaty – kryterium mierzalne, to jest właśnie to, które da się wyrazić wielkością
kwoty. To kryterium dochodowe jest do określenia.
Burmistrz Miasta – należy pamiętać, że te środki muszą być wydane na konkretne rzeczy –
pomoce naukowe, książki, zeszyty.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 16/II/06 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5

Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – przypominam iż należy złożyć
oświadczenia majątkowe do dnia 27 grudnia br.

Do punktu 6
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zamykam obrady II nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej.

Spisały;
E. Cierpikowska.
M. Sandecka.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Syska – Szymczak

