
P R O T O K Ó Ł  NR XVI/2007

z posiedzenia XVI  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu  19 grudnia 2007 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 12

Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1200, a  zakończono  o godzinie 1500.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak -  Witam Państwa  serdecznie. 
Otwieram obrady XVI sesji Rady Miejskiej, V kadencji. Witam pana burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego  wraz  z  pracownikami  urzędu.  Witam  panią  przewodniczącą  Rady  Powiatu 
Gostynińskiego  panią  Teresę  Kiereś  i  pana  Wiktora  Bałko  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Witam państwa radnych oraz przedstawicieli prasy i telewizji kablowej. 

Do punktu 2
Uchwalenie zmian porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  odczytała  porządek posiedzenia.

Burmistrz  Miasta –  proszę  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  dwóch  projektów  uchwał 
Pierwszy dotyczy ustalenia opłat za korzystanie z Lodowiska Miejskiego w Gostyninie. Decyzja o 
budowie lodowiska zapadła w dość krótkim czasie, w związku z tym jest potrzeba uchwalenia 
opłat. Druga sprawa dotyczy podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 
szkolnych. Zasady te wchodzą z dniem 1 stycznia nowego roku. 

Za  wprowadzeniem  dwóch  projektów  uchwał  do  porządku  posiedzenia  opowiedziało  się  10  
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Punkty wprowadzono jako pkt.  10  i  pkt.  11. 

Za przyjęciem porządku posiedzenia wraz z wprowadzonymi projektami uchwał głosowało   10 
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2007 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza 

Miasta Gostynina na lata 2003-2007.



7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr 
216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania,  odpłatności  i  zwolnienia od opłat  za usługi  opiekuńcze i  specjalistyczne 
usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z 
zaburzeniami psychicznymi.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych na lata 2007-2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Usług Miejskich w Gostyninie – jednostka 
budżetowa.

10. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia  opłat  za  korzystanie  z  Lodowiska Miejskiego w 
Gostyninie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
12. Uchwalenie budżetu Miasta Gostynina na 2008 rok.

a. odczytanie  projektu  uchwały  budżetowej  przez  Przewodniczącego  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c. odczytanie  wniosków i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu,
d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

13. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2007.
14. Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2007.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta odczytał sprawozdanie z działalności za okres od dnia 27 listopada 2007r. do 
dnia 17 grudnia 2007r. – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – w sprawozdaniu odczytano, że Zakład Oczyszczania Miasta nie 
pozyskał żadnych nowych klientów. Czy może jest to spowodowane za wysokimi cenami lub zbyt 
małą aktywnością w pozyskiwaniu klientów?

Burmistrz Miasta – rynek jest  wolny, w związku z  czym są ograniczenia.  Nowych klientów 
ciągle  nie  będzie.  Jest  to  krótki  okres  funkcjonowania  Zakładu,  od  27  listopada  do  dzisiaj. 
Natomiast myślę, że cenę mają bardziej atrakcyjną od pozostałych ponieważ pozyskali prawie 390 
kontrahentów. Ten Zakład jest samowystarczalny, sam się finansuje. 
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Do punktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła żadna interpelacja do Biura Rady. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – w imieniu mieszkańców osiedla Wspólna chcę podziękować panu 
Burmistrzowi za zrobienie nowego oświetlenia na osiedlu. Mieszkańcy tego osiedla mają również 
prośbę, w kwestii remontu chodnika. 

Radny Zdzisław Tarka – jaka jest sytuacja z budową dużej obwodnicy. Czy jest już jakiś dalszy 
plan działania?.

Do punktu 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2007 rok.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  do  przedstawionego  projektu  uchwały  chcemy 
wprowadzić  autopoprawki,  które  dotyczą  zwiększenia  planu  dochodów  i  wydatków  o  kwotę 
35.410 zł. oraz przesunięcia środków na zadania inwestycyjne i bieżące o łączną kwotę 126.800 
zł.  Plan dochodów po zmianach wynosi  38.526.464 zł.  oraz wydatków wynosi 48.285.146 zł. 
Proponujemy  dokonać  zmian  w  dochodach  budżetu  miasta  zwiększając  dochody  od  osób 
prawnych i fizycznych o łączną kwotę 12.110 zł, dochody te pochodzą z opłaty produktowej i za 
zajęcie  pasa  drogowego.  Proponujemy  również  zwiększyć  dochody  w  dziale  Oświata  i 
Wychowanie o łączną kwotę 23.300 zł., na którą składają się kwoty 3.900 zł. i 14.900 zł., są to 
wpływy z opłat za wynajem sal w szkołach podstawowych i gimnazjach, oraz kwotę 4.500 zł. 
dochody z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły. Następne zmiany dotyczą 
wydatków budżetu  w planie  na  2007 rok   w dziale  Gospodarka  Mieszkaniowa  proponujemy 
zwiększyć plan o łączną kwotę 65.000 zł. z czego 20.000 zł. to kwota zwiększenia wydatków na 
wykonanie ekspertyz,  analiz  i  opinii  oraz kwota   45.000 zł.  zwiększenie wydatków na zakup 
ulicznych ozdób i dekoracji świątecznych. Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na 
dodatki  mieszkaniowe.  W dziale  Bezpieczeństwo  Publiczne  proponujemy przesunąć  środki  w 
kwocie  8.000  zł.  ze  Straży  Miejskiej  na  zwiększenie  dofinansowania  zakupu  samochodu 
służbowego dla  Komendy Powiatowej  Policji.  W dziale  Oświata  i  Wychowanie  proponujemy 
dokonać zmian w szkołach podstawowych zwiększając dochody o 3.900 zł., środki te pochodzą z 
opłat za wynajem sal w szkołach podstawowych. Proponujemy przesunąć środki w kwocie 33.000 
zł.  z  zadania  inwestycyjnego  remont  Szkoły  Podstawowej  nr  1  na  zadanie  inwestycyjne 
termomodernizacja  Przedszkola  nr  2,  zadanie  to  realizowane  jest  przy  udziale  pożyczki  z 
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska.  Przyjęty  wniosek  przez  ten  fundusz  zakłada 
wyższy udział  środków własnych,  dlatego proponujemy przesunąć z  remontu szkoły SP nr  1, 
którego realizacja rozpocznie się w roku 2008. Następne zmiany dotyczą gimnazjów, proponujemy 
zwiększyć plan wydatków o kwotę 22.700 zł. na zakup usług oraz przegląd wewnętrznej instalacji 
elektrycznej i  przygotowanie zasilania biblioteki multimedialnej w Gimnazjum nr 1.  Środki te 
pochodzą ze zwiększenia dochodu z opłat za wynajem sal w gimnazjach  w kwocie 14.900 zł. i 
kwotą 7.800 zł. dokonujemy przesunięcia środków z pozostałej działalności w tym dziale. Kwotą 
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43.800 zł.  zmniejszamy  dochody i  przeznaczamy je  na gimnazja  w kwocie 7.800 zł.  Kwotę 
36.000 zł.  przenosimy do działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza na wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi od wynagrodzeń. Zmniejszamy plan dodatków mieszkaniowych o kwotę 80.000 zł. z 
czego 65.000 zł. przeznaczamy na Gospodarkę Mieszkaniową. Kwotę 15.000 zł. przenosimy do 
działu  Kultura  Fizyczna  i  kierujemy  na  obiekty  sportowe  –  pływalnia   (zwiększenie  planu 
wydatków  na  energię  elektryczną).  W dziale  Gospodarka  Komunalna  i  Ochrona  Środowiska 
proponujemy zwiększyć plan wydatków o kwotę 16.610 zł.  na oczyszczanie miasta.  W dziale 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego proponujemy przesunąć kwotę 6.000 zł. z zadania 
inwestycyjnego  termomodernizacja  budynku  Domu  Kultury,  na  zadanie  inwestycyjne 
rekonstrukcja obiektów wzgórza zamkowego. Proponowana zmiana wynika z rozliczenia przez 
wykonawcę zrealizowanych robót  na  tym obiekcie,  nastąpił  wyższy przerób  tych  robót  .  Nie 
chcemy,  aby  zobowiązania  tego  roku  przeszły  na  rok  następny  w  przypadku,  gdy  istnieje 
możliwość przesunięcia środków z inwestycji prowadzonej na obiekcie Domu Kultury. 

Opinia komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 106/XVI/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu  działań  Burmistrza 
Miasta Gostynina na lata 2003-2007.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – uchwała ta jest podejmowana zawsze, gdy dokonywane 
są  zmiany  w  planie  zadań  inwestycyjnych.  Zmiany  dotyczą  przesunięcia  środków  z  zadania 
inwestycyjnego  remont  Szkoły  Podstawowej  nr  1  na  zdanie  inwestycyjne  termomodernizacja 
Przedszkola nr 2, w załączniku nr 3 Oświata i Wychowanie. Następna zmiana dotyczy załącznika 
nr 2 w dziale Bezpieczeństwo Publiczne w kwocie 8.000 zł. i w załączniku nr 4 Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.000 zł. 

Opinia komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.
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Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 107/XVI/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z  
dnia  29  marca  2006r.  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania,  
odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z  
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik MOPS Wiktor Bałko – z dniem 31 grudnia kończy się umowa na usługi opiekuńcze 
świadczone  do  tej  pory.  W  związku  z  tym  była  konieczność  przeprowadzenia  przetargu  i 
wyłonienia usługodawcy na następny okres. W wyniku przetargu wybrano najtańszą ofertę, która 
była wyższa niż  dotychczas.  Niemniej  do tej  pory osoby, które świadczyły te usługi  zarabiały 
bardzo  mało,  było  to  rzędu  2  zł.  za  godzinę.  Często  osoby,  które  świadczyły  usługi  były 
jednocześnie klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z czym należało zmienić tabelę 
odpłatności. 

Opinia komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna. Na posiedzeniu  
wypracowano wniosek – zasugerowano, aby MOPS przeprowadził badanie ankietowe wśród osób 
objętych  usługami  opiekuńczymi  w  celu  rozpoznania  jakości  świadczonych  usług  przez  firmę  
wykonującą zadanie. 

Kierownik  MOPS –  przy  weryfikacji,  podczas  wydawania  decyzji  na  nowy  okres, 
przeprowadzimy ankietę. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 108/XVI/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych na lata 2007-2013.

Kierownik  MOPS  Wiktor  Bałko –  konieczność  opracowania  strategii  wynika  z  ustawy  o 
pomocy  społecznej  art.  17  ust.  1  mówi  o  tym,  że  należy  opracować  gminną  strategię 
rozwiązywania problemów społecznych. Jest to strategia rozwiązywania wszystkich problemów 
społecznych, nie tylko z zakresu działań pomocy społecznej. Została ona opracowana przez zespół 
powołany przez burmistrza. Od stycznia ruszają programy sektorowe i gmina nie otrzyma żadnych 
środków jeśli nie będzie miała strategii. Na rok 2008 przewidywane środki to 183.270,97 zł. plus 
45.600 zł. na wzmocnienie personalne, czyli na zatrudnienie pracowników socjalnych (zgodnie z 
ustawą powinien być 1 pracownik na 2 tyś. osób, w Gostyninie tej normy nie spełniamy). MOPS 
może pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego jeżeli będzie strategia i zostanie 
opracowany wniosek. W związku z tym proszę o uchwalenie tej strategii. 
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Opinia komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 109/XVI/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9

Podjęcie  uchwały  w sprawie  likwidacji  Zakładu Usług Miejskich  w  Gostyninie  –  jednostka  
budżetowa.

Burmistrz Miasta – Zakład Usług Miejskich powstał jako zakład pomocniczy.  Koszt utrzymania 
tego  zakładu jest  dużo wyższy niż  ponosiliśmy wcześniej,  organizując i  wykonując  to  zdanie 
samodzielnie przez Urząd Miasta. W związku z tym postanowiliśmy stanu takiego nie utrzymywać 
i nie ponosić tych niepotrzebnych kosztów, które 100% są wyższe jak ponosiliśmy z urzędu. Nie 
widzę ludzi w Gostyninie, którzy byliby w stanie dopilnować i zadbać jak o swoje podwórko. To 
wymaga  dużej  kontroli  zatrudnionych  ludzi  z  robót  publicznych,  prac  interwencyjnych  czy 
pracowników stałych, nad tymi ludźmi trzeba stać i pilnować. Wyliczyliśmy, że budowa chodnika 
w ZUM wychodził od 120 zł. do 140 zł. za 1 m2, a rynkowa cena po przetargu jest w graniach od 
90zł. do 95 zł. Takiego stanu nie można utrzymywać, to się nie sprawdziło. Musimy wziąć to z 
powrotem pod urząd i nie ponosić tak dużych nakładów. 

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 110/XVI/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  korzystanie  z  Lodowiska  Miejskiego  w  
Gostyninie. 

Burmistrz Miasta – w załączniku do uchwały są  podane opłaty za  korzystanie  z  lodowiska. 
Lodowisko będzie funkcjonować do końca marca. Zasugerowaliśmy się opłatami z innych miast 
Płocka, Włocławka. Bilet ulgowy za wejście będzie kosztował  3 zł. za 2 godziny, bilet normalny 5 
zł. Wypożyczenie łyżew 4 zł. za godzinę, natomiast za 2 godziny 7 zł. Jest propozycja, aby co 
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dwie godziny zrobić godzinną przerwę na wyszlifowanie lodowiska i opuszczenie przebywających 
na lodowisku. 

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radny Andrzej Reder – ceny są do zaakceptowania. Natomiast mam propozycję, do rozważenia 
na przyszły rok, aby zlokalizować lodowisko na boisku Liceum Ogólnokształcącego. 

Burmistrz Miasta – nie ma możliwości ustawienia lodowiska bez podsypki piaskowej, w której 
mieszczą  się  rurki  z  glikolem,  które  mrożą  taflę  lodowiska.  Jest  jeszcze  sprawa  zasilania 
energetycznego,  gdzie  na  rozruch  potrzeba  90  kilowatów,  później  stałej  mocy  potrzeba  70 
kilowatów.  Więc  nie  wiem  czy  szkoła  ma  takie  zasilanie.  W pierwszej  wersji  rozważaliśmy 
usytuowanie lodowiska przed Ratuszem, ale niestety nie jesteśmy zarządcą drogi, w związku z 
tym byśmy byli  obciążeni  wysokimi  opłatami  za  korzystanie  z  pasa  drogowego.  Przy Zamku 
mamy i odpowiednie przyłącze i wodę. Za lodowisko płacimy dość dużo, zobaczymy jak to w 
kosztach się zwróci. Pewnie w przyszłości lodowisko kupimy.  

Radny Krzysztof Giziński – w załączniku do uchwały dotyczącym opłat była autopoprawka W V 
wejściu godz. 2030 – 2145  dopiszmy bez biletów ulgowych. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – może w okresie ferii zimowych zwolnić z opłat dzieci ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 

Burmistrz Miasta – W § 2 projektu uchwały jest  zapis,  że upoważnia się Burmistrza Miasta 
Gostynina do wprowadzania w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmian w cenniku opłat. 
Można rozważać i  zwolnić ewentualnie gorzej sytuowaną rodzinę. Ale jestem za tym, aby nie 
zwalniać z opłat, ponieważ chcemy zobaczyć jakie zyski z tego będą. Chcę, aby odzwierciedliło 
rzeczywiste koszty. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 111/XVI/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

Burmistrz  Miasta –  Przepisy  nakładają  obowiązek  ustalenia  zasad  korzystania  ze  stołówek 
szkolnych.  Od nowego roku  przepisy nakładają  na  organ  prowadzący szkołę  ustalenie  zasad 
korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokość opłat. Do opłat wnoszonych przez uczniów 
za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej nie można wliczać wynagrodzeń pracowników i 
składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Ustaliliśmy jedną 
opłatę dla wszystkich szkół tj. 2,80 zł. za jeden posiłek dla uczniów. Natomiast dla nauczycieli i 
innych pracowników szkoły wliczyliśmy koszty  przygotowania i  podania oraz wynagrodzenie 

7



pracowników  i  koszty  utrzymania  stołówki  -  wynosi  4,80  zł.  za  jeden  posiłek,  obejmuje  to 
wszystkie szkoły.  

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 112/XVI/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12

Uchwalenie budżetu Miasta Gostynina na 2008 rok.

Pełnomocnik ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz – projekt  budżetu miasta  na 2008 rok 
został  przygotowany w oparciu  o  ustawę  o  finansach  publicznych  2005  roku  z  późniejszymi 
zmianami. Dochody budżetu zostały skalkulowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek 
samorządu.  Przyjęte  wielkości  naszych  dochodów,  są  dochodami  prognozowanymi  i  zostały 
ustalone na kwotę 39.999.142 zł. W skład dochodów wchodzą podatki i opłaty lokalne, głównie 
podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, targowa. Dużą 
pozycję  stanowi  podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych  tzw.  podatek  PIT.  Łączna  kwota 
podatków  i  opłat  lokalnych  wynosi  19.470.000  zł.,  stanowi  to  około  50%  wszystkich 
prognozowanych  dochodów.  Następne  dochody  naszego  budżetu  pochodzą  z  majątku  gminy, 
głównie ze sprzedaży majątku, dzierżawy, użytkowania wieczystego, ze sprzedaży alkoholu i jest 
to  kwota  3.255.000  zł.,  udział  tych  dochodów  w ogólnej  kwocie  wynosi  8,14%.  W naszym 
budżecie  również  uwzględniliśmy  dochody  od  jednostek  organizacyjnych,  głównie  tymi 
jednostkami są szkoły, które wynajmują pomieszczenia, wydają obiady w stołówkach szkolnych 
dla uczniów i pracowników, jest to kwota 504.900 zł. Pozostałe dochody zostały wyszacowane na 
kwotę 2.058.000 zł.  Największe pozycje w tych dochodach w kwocie 670.000 zł.  to dotacja z 
Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa, którą otrzymamy na budowę budynków socjalnych. Kwota 
1.327.312  zł.,  która  będzie  pochodziła  ze  środków  unijnych,  z  termomodernizacji  Szkoły 
Podstawowej nr  3.  Ponieważ te dwie kwoty nie  wpłyną w roku 2007,  dlatego też  są  ujęte  w 
budżecie roku 2008. Duża pozycja stanowiąca 23% wszystkich naszych dochodów to subwencje, 
największa  z  nich  to  subwencja  oświatowa,  która  została  wyszacowana  na  8.987.000  zł.  My 
przyjmujemy informację od Ministra Edukacji według wstępnego wyliczenia. Należy dodać, że w 
tej  subwencji  nie  mieści  się  pełna  podwyżka płac  dla  nauczycieli  (są  przyznane  pieniądze  w 
budżecie państwa na podwyżkę w roku 2008, która wynosiła 10%), dlatego też po uchwaleniu 
budżetu państwa zostaniemy poinformowani o wielkości przyznanej subwencji dla naszego miasta 
i wtedy już zostanie wprowadzona w trakcie roku budżetowego ta właściwa kwota. Otrzymujemy 
małą subwencję wyrównawczą, równoważącą i jest to kwota 282.720 zł. W związku z tym, że 
realizujemy zadania własne gmin, głównie dotyczy to Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 
części są one finansowane przez budżet państwa i jest to kwota 1.307.936 zł. (w zasadzie te środki 

8



kierowane są na dożywianie). Dotacje celowe na zadania zlecone gminom, to kwota 4.131.810 zł. 
jest ona mniejsza w stosunku do roku 2007. Środki głownie kierowane są na zasiłki rodzinne, 
które  wypłaca  MOPS.  Obserwujemy  w  tym  dziale  Gospodarki  Narodowej  mniejsze 
zapotrzebowanie  na  środki,  mniej  osób  korzysta  z  tych  środków  .  Nawet  w  roku  bieżącym 
niedawno  zwracaliśmy  kwotę  dotacji  ponad  800.000  zł.  z  uwagi  na  to,  że  nie  została 
wykorzystana. Z tej zaplanowanej kwoty przygotowaliśmy plan wydatków budżetowych, wydatki 
te określają limity, których przekroczyć nie można, najpierw musi być to poprzedzone zmianą 
budżetową. W pierwszej kolejności staraliśmy się zabezpieczyć bieżące potrzeby, uwzględnić poza 
likwidacją  Zakładu  Usług  Miejskich  wszystkie  zmiany,  a  więc  uwzględnić  podwyżkę  płac, 
przewidywaną inflację, wszystkie zmiany organizacyjne. Dziś doręczyliśmy autopoprawkę, jaką 
chcemy wprowadzić do projektu budżetu dotyczy ona kultury fizycznej i  sportu, proponujemy 
przesunąć  środki  z  obiektów  sportowych  na  pozostałą  działalność.  Te  wydatki  w  pozostałej 
działalności  w  większości,  bo  aż  57.000  zł.  będą  wykorzystane  na  lodowisko. 
Najprawdopodobniej w trakcie  roku budżetowego będziemy zorientowani jakie będą wpływy z 
tego lodowiska i będziemy je wprowadzać do budżetu. Największą pozycją wydatków stanowi 
oświata.  Na jednej  komisji  były pytanie  czemu zmniejszyła  się  kwota  w Edukacyjnej  Opiece 
Wychowawczej – z uwagi na to, że Minister Finansów zmienił klasyfikację budżetową i stołówki 
szkolne, które były dotychczas w tym dziale zostały przeniesione do działu Oświata ponieważ są 
ściśle związane ze szkołami. Następną znaczną pozycją w budżecie są wydatki związane z opieką 
społeczną,  administracją.   W  naszym  projekcie  budżetu,  w  planie  wydatków  staraliśmy  się 
uwzględnić w miarę możliwości wszystkie zamierzenia i zgłaszane potrzeby. Bieżące  wydatki w 
roku  2008  zostały  wyszacowane  na  kwotę  30.430.079  zł.,   pozostała  część  środków  została 
przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych i jest to kwota 16.616.500 zł. z tym, że w kwocie 
tej 2.230.000 zł. są przewidziane środki do pozyskania na dwa zadania: budowa Przedszkola nr 4 i 
realizacja  projektu  Sirma.  Uważamy,  że  jeżeli  uda  się  pozyskać  te  środki  to  zostaną  one 
wprowadzone  do  budżetu.  Większe  zdania  inwestycyjne,  które  zamierzamy  realizować  to: 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1,  dokończenie budowy dwóch budynków socjalnych, 
dalsza  termomodernizacja  budynków  komunalnych  przy  udziale  środków  zewnętrznych  z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (chcemy skorzystać z pożyczek, które w części są 
umarzalne). Następna duża pozycja to dokończenie budowy zamku, tutaj musimy się wspierać 
kredytem, pożyczką,  mimo, że kilkakrotnie składaliśmy wnioski do Ministra Kultury były one 
odmownie załatwiane i najprawdopodobniej w roku 2008 również będziemy składać. Realizacja 
boisk OSiR-u, tutaj również jeżeli pozyskamy środki zewnętrzne to zdania będą realizowane, ale 
to  wszystko  zależy  od  pozyskania  środków  zewnętrznych.  W  wyniku  tak  prognozowanych 
dochodów  i  jak  wyszacowanego  planu  wydatków  zamykamy  się  deficytem  budżetowym  w 
wysokości  4.817.437  zł.  Ten  deficyt  budżetowy  zamierzamy  pokryć  w  części  z  nadwyżki 
budżetowej, którą wyszacowaliśmy na 1.250.000 zł. pozostałą kwotę z kredytów i pożyczek. Być 
może któreś zadanie,  z  uwagi  na brak środków  zewnętrznych nie będzie  realizowane,  wtedy 
automatycznie deficyt budżetowy się zmniejszy. W wyniku tak wyszacowanego projektu budżetu 
jak i planowanych pożyczek, kredytów nasze zadłużenie sięgałoby 18.513.000 zł. i w przyszłym 
roku będziemy spłacali wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 2.629.000 zł. Nasze zadłużenie 
będzie sięgało 40%. Ustawa o finansach publicznych określa górną granicę zadłużania się miast i 
gmin i jest to wyszacowane na 60% dochodów. Kwota spłaty rocznych kredytów i pożyczek nie 
może  przekroczyć,  w  roku  15%  przyjętych  dochodów.  U  nas  jest  to  8,16%,  również  nie 
przekraczamy tych górnych granic. Najprawdopodobniej nie wykorzystamy wszystkich kredytów, 
które zaciągnęliśmy w roku 2007 i będzie to kwota sięgająca 4.000.000 zł., a może nawet i więcej. 
To zadłużenie automatycznie spadło nam o tą kwotę niewykorzystanych kredytów, to wynika z 
tego,  że w pełni  nie  mogliśmy zrealizować takich zadań inwestycyjnych ,jak wykup gruntów, 
zapłata za dokumentację term gostynińskich. Uważam, że ten budżet jest bezpieczny, jest możliwy 
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do  zrealizowania.  Pierwszy  kwartał  jest  zwykle  trudny,  ponieważ  są  dokonywane  wymiary 
podatków i pierwsze wpływy podatkowe wpływają trochę z opóźnieniem, ale uważam że rok 2008 
nie  będzie  perturbacji  finansowych.  Została  wprowadzona  nowa  rezerwa  na  zarządzanie 
kryzysowe,  to  wynika  z  ustawy,  która  została  zmieniona  w kwietniu  2007roku,  jest  to  kwota 
20.000 zł. 

a) odczytanie  projektu  uchwały  budżetowej  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu,

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Krzysztof  Giziński odczytał 
projekt uchwały budżetowej – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak odczytała  uchwałę  składu 
orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  w  sprawie  wydania  opinii  o 
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynin projekcie uchwały budżetowej  i  deficycie  na 
2008 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu – uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

c) odczytanie  wniosków  i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu,

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia Komisji w sprawie projektu budżetu Miasta 
Gostynina – stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali  wniosków i uwag. 

e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 113/XVI/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13

Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2007.
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Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu odczytała sprawozdanie z pracy komisji – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej –  odczytał 
sprawozdanie z pracy komisji – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - odczytał sprawozdanie z pracy 
komisji – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - odczytał sprawozdanie z 
pracy komisji – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej - odczytał  sprawozdanie z  pracy komisji  –  materiał na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Do sprawozdań nie zgłaszano pytań i uwag.

Do punktu 14

Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2007.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała informację o pracy Rady Miejskiej  –  materiał na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Do sprawozdania nie zgłaszano pytań i uwag.

Do punktu 15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta –  Pan radny Czesław Jaśkiewicz dziękował w imieniu mieszkańców osiedla 
ul.Wspólna za nowe oświetlenie. Pytał również o budowę chodnika na tym osiedlu.  
Z tą prośbą występowały również władze spółdzielni. Chodnik ten zostanie zrobiony.
Pan radny Zdzisław Tarka pytał o dużą obwodnicę.
Otrzymałem pismo z oddziału  Warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
w którym powiadamiają nas iż w dniu 11 grudnia został rozstrzygnięty przetarg na budowę dużej 
obwodnicy. Przetarg wygrało konsorcjum firm POLIMEX – Mostostal i WAKOZ za kwotę brutto 
120.669.434  zł.  Umowa  nie  jest  jeszcze  podpisana  ponieważ  wymaga  kontroli  przez  Urząd 
Zamówień Publicznych. Wszystkie inwestycje powyżej 100.000.000 zł. na etapie przetargowym 
po wybraniu firmy wymagają kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, który ma 30 dni. Na dzień 
dzisiejszy nie mam wiadomości, czy ta kontrola jest zakończona czy jeszcze nie. Na początku 
przyszłego roku na pewno rozpoczną roboty. W specyfikacji był zapis, że w ciągu 24 miesięcy 
obwodnica musi być odebrana. 
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Do punktu 16

Sprawy różne.

Radny Marek Małkowski – czy można poszerzyć co najmniej o 1 m ulicę Nową. 

Burmistrz Miasta – będzie tam zlokalizowany duży sklep. Wystąpiono do nas o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy i w nich wpisaliśmy poszerzenie tej drogi. 

Radny  Przemysław  Łudczak –  na  Komisji  Spraw  Obywatelskich  podjęliśmy  starania,  aby 
przygotować punkt do umożliwienia osobom bezdomnym wykąpania się, wyprania rzeczy. Teki 
punkt będzie w  bloku przy ul.  Kościuszkowców. Czy jakieś działania w tym temacie zostały 
podjęte?.

Burmistrz  Miasta –  mieszkańcy  z  tego  bloku  wyrazili  niezadowolenie,  ponieważ  do  tego 
pomieszczenia powstawiali pralki. Ale jest już wyjaśnione, zostanie zamontowana terma i punkt 
będzie uruchomiony.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej –  chcę  podziękować  radnym,  pracownikom  urzędu  za 
współpracę przez cały rok. Życzę zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. 
Przypominam o wysyłaniu oświadczeń lustracyjnych. 

Do punktu 17

Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – zamykam obrady XVI sesji Rady Miejskiej.

Spisały:
E. Cierpikowska
M. Sandecka.

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej                       

Jolanta Syskla – Szymczak 
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