
P R O T O K Ó Ł  NR XXIV/2008

z posiedzenia XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
18 sierpnia 2008 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 12

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1900, a zakończono o godzinie 1935.

D o   p u n k t u  1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –   Witam  Państwa  bardzo 
serdecznie,  witam  Pana  Burmistrza  Włodzimierza  Śniecikowskiego,  wszystkich  Państwa 
Radnych. Otwieram obrady XXIV  sesji nadzwyczajnej.

D o    p u n k t u   2

Uchwalenie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała proponowany  porządek posiedzenia.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 11 radnych – jednogłośnie.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

D o    p u n k t u   3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – O zabranie głosu w tym temacie 
poproszę Pełnomocnika ds Finansowych Panią Wiesławę Pilichowicz. 

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  Proponujemy Państwu zwiększenie 
dochodów  budżetowych  na  rok  2008  o  kwotę  14.050  złotych,   otrzymaną  od  samorządu 



Województwa  Mazowieckiego,  jest  to  dotacja  celowa,  kierowana  do  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  i  przeznaczona  na  zakup  ubrań  specjalnych  i  radiotelefonów  nasobnych.  Jest  to 
umowa, w której określone są pewna zadania które, trzeba wykonać jak i również czas w jakim 
trzeba dokonać zakupu. Ważną pozycję stanowią wydatki, które  dotyczą zmian przesunięcia 
środków z  zadań  inwestycyjnych  na  wydatki  bieżące.  Zmiany  te  dotyczą  kultury  fizycznej
i sportu. W budżecie na 2008 rok zaplanowaliśmy środki na zadania inwestycyjne dotyczące 
modernizacji boiska Ośrodka Sportu i Rekreacji, była to kwota 225 000 złotych. Wystąpiliśmy
z dwoma wnioskami o dofinansowanie w ramach programu, nasz wniosek  na 2008 rok został 
odrzucony.  Dlatego też,  proponujemy przesunąć te środki  czyli  225 000 złotych,  na koszty 
związane z wynajmem sztucznego lodowiska z uwagi na to, iż należy już ogłaszać przetarg
i  przygotowywać  się  do  urządzania  lodowiska.  Proponujemy  także,  przesunięcie  planu 
wydatków  w  rozdziale  promocja  jednostek  samorządu  terytorialnego,  jest  to  kwota  2  000 
złotych,  proponujemy  przenieść  je  z  zakupu  usług  na  różne  opłaty  i  składki  –  składka 
członkowska w związku z przynależnością do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Budżet zwiększa się o 14 050 złotych, tak po stronie 
wydatków jak i dochodów. 
        
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Dziękuję. Otwieram dyskusje.  

Radny  Andrzej  Robackim  –  Czy  Pan  Burmistrz  powie  nam  coś  więcej  na  temat  tych 
wniosków?  

Burmistrz  Miasta – Miasta  nie zakwalifikowały  się,  a  jedynie  obszary wiejskie.  Program, 
mówił  o  tym aby w każdej  gminie  było  boisko.  Uznano,  że  w każdym mieście  są  boiska
i stadiony. To jest program, który ma poprawić infrastrukturę sportową w Polsce.  Składaliśmy 
dwa wnioski ponieważ chcemy budować na stadionie boczną płytę oraz boisko do piłki nożnej 
przy ,,termach”. Jeśli chodzi o środki dotyczące dotacji w kwocie 14 050 złotych, to została 
podpisana  już  umowa  i  jesteśmy  zobligowani  terminem  skorzystania  z  tej  dotacji
i dlatego też została zwołana sesja nadzwyczajna. Jeśli chodzi o lodowisko, to myślę, że dobrze 
byłoby też ogłosić już przetarg na wynajem sztucznego lodowiska.

Radny Andrzej Robacki –  Skoro zmniejszany wydatki inwestycyjne o 225 000 złotych, to 
rozumiem, że modernizacja stadionu zostanie przesunięta na dalsze lata? 

Burmistrz Miasta – Jeśli chodzi o kulturę fizyczną to trzeba pamiętać, że budujemy ,,termy”,
a to jest potężna inwestycja.

Radny  Andrzej  Robacki  –  Inwestycja  w  ,,termy”  jak  najbardziej,  ale  nie  możemy 
zaprzepaścić tego co już mamy. Boiska i stadiony wymagają remontów na bieżąco. 

Radny Paweł  Kijek – Burmistrz  obiecał,  że  te pieniądze zostaną przeznaczone  na remont 
boisk. Kiedyś szczyciliśmy się, że mamy stadion,  a teraz  murawa na boiskach wygląda gorzej, 
niż trawa na łąkach. A jeśli chodzi o lodowisko, to mam pytanie. W zeszłym roku w jakim 
miesiącu był przeprowadzany przetarg na urządzenie sztucznego lodowiska?
 
Burmistrz Miasta – W listopadzie. I z tego powodu, że tak późno został ogłoszony przetarg 
mieliśmy tylko jedna ofertę.

Radny Paweł Kijek – Jest potrzebna tak samo obwodnica jak i boiska. 



Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  Proszę Państwa w tym programie, 
który rząd ogłosił o budowie boisk, jest to dofinansowanie w wysokości 2/3 wartości. Szacuje 
się, że takie boisko będzie kosztowało milion złotych i otrzymać 2/3 wartości, to dla każdej 
gminy czy miasta jest to duża kwota. Fakt, że nie wzięto pod uwagę podatku vat-u od tych 
kosztów i dlatego gminy będą musiały ponieść wyższe koszty. Jeżeli na każde boisko możemy 
dostać 2/3  środków, to czy uważacie Państwo, że mamy to teraz  robić z własnych środków? A 
przecież można poczekać dwa lata, może rok na te środki. Jest taka szansa na otrzymanie tych 
środków. Szykują się duże pieniądze. W tym roku uzyskały tylko obszary wiejskie, a miasta 
nie, gdyż miasta posiadają przynajmniej jedno boisko.

Radny Andrzej Robacki –  Program ten wszedł kilka miesięcy temu, a my o remont boisk 
szkolnych walczymy od kilku lat. 

Pełnomocnik ds. finansowych Wiesława Pilichowicz – Aby urządzić boisko z prawdziwego 
zdarzenia to także muszą być spełnione parametry, które jakie są wyznaczone przez program.

Radny Andrzej Robacki – Ale ja mówię o remoncie boisk a nie o ich budowaniu.

Burmistrz Miasta –  Jeśli chodzi o modernizację stadionu, to koszt byłby około 4 milionów. 
Pieniądze,  które zostały przeznaczone w budżecie  tego roku i  pieniądze które dostalibyśmy
z  wniosku  nie  starczyłyby  na  remont  stadionu.  Musielibyśmy  szukać  pieniędzy  jeszcze 
pieniędzy gdzie indziej, na przykład zaciągnąć kredyt.

Radny Zdzisław Tarka – Jaki był koszt utrzymania lodowiska w zeszłym roku? Myślę, że jeśli 
mamy mieć w tym roku lodowisko to dobrze byłoby ogłosić przetarg wcześniej niż w zeszłym 
roku. A co do remontu stadionu to robić to porządnie albo wcale, bo takie półśrodki do niczego 
nie prowadzą.    
 
Pełnomocnik  ds.  finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  Całkowity  koszt  utrzymania 
lodowiska  to  pieniądze  rzędu  około  260 000  złotych,  a  dochód  jaki  uzyskaliśmy to  około
60 000 złotych.. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –   Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.
              
               
               Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 8 radnych, 
                                                                   przeciw - 2 radnych,   
                                                wstrzymujących się - 2 radnych.

UCHWAŁA  NR 145/XXIV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u   4

Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
oświadczenia lub ogłoszenia.



Radny Paweł Kijek – Rozmawiałem z mieszkańcami osiedla Wspólna, zwracają oni uwagę
na  dwa  mostki  na  rzece  Skrwie.  Jeden  od  strony  Pana  Sobierajskiego,  który  jest 
wyremontowany,  natomiast  ten  drugi  jest  w  opłakanym stanie.  Wieczorem strach  jest  tam 
chodzić. Mieszkańcy proszą o naprawę tego mostka.     

D o    p u n k t u   5
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej –   Zamykam  obrady  XXIV  sesji  nadzwyczajnej  Rady 
Miejskiej. 

Spisała:
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 
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