
P R O T O K Ó Ł  NR XXIX/2009

z posiedzenia XXIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 3  lutego 2009 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1240.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Witam państwa serdecznie. 
Otwieram  obrady  XXIX  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie.  Witam  Pana  Burmistrza 
Włodzimierza  Śniecikowskiego,  Panią  Burmistrz  Jadwigę  Kaczor,  pracowników  Urzędu, 
witam wszystkich państwa radnych, mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, 
telewizji.

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak - Czy ktoś z Państwa ma uwagi 
odnośnie porządku? 

Burmistrz  Miasta  –  Proszę  o  wprowadzenie  do  porządku  posiedzenia  projekt  uchwały
w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – również mam propozycję, aby 
wprowadzić   do  porządku  projekt  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  kandydatury  do  tytułu 
Europejczyk Roku 2008. Do Biura Rady wpłynęło pismo od redakcji miesięcznika Monitor 
Unii  Europejskiej,  które  ogłosiło  konkurs  na  Europejczyka  roku  2008.  W  tym  temacie 
możemy  wytypować  kandydaturę  gospodarza  gminy,  miasta,  regionu,  społecznika,  który 
odniósł sukcesy.        

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały odnośnie zmian w budżecie Miasta 
Gostynina na 2009 rok  głosowało:

               za – 12                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu  uchwały odnośnie zgłoszenia kandydatury 
do tytułu Europejczyk Roku 2008  głosowało:

            za – 12                                przeciw – 0                                 wstrzymało się -  0



Za  przyjęciem  porządku  obrad  wraz  z  przyjętymi  punktami  głosowało  12  radnych   -  
jednogłośnie
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia 
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 2009 rok.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  zakładu 

budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
7. Podjecie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  procedury  uchwalenia  budżetu 

Miasta  Gostynina,  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych 
towarzyszących  projektowi  budżetu,  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu 
wykonania  budżetu  za  I  półrocze  roku  budżetowego  oraz  informacji  o  przebiegu 
wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego. 

8. Podjecie uchwały w sprawie dokonania darowizny na cel publiczny niezabudowanej 
nieruchomości  gruntowej  położonej  w Gostyninie  przy ul.  3-go  Maja 41 na  rzecz 
Skarbu  Państwa  Sądu  Rejonowego  w  Gostyninie  z  przeznaczeniem  pod  budowę 
siedziby Sądu.

9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania  Narkomanii  na rok 
2009.

10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Gostyninie na 2009 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 
2009 rok.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  kandydatury  do  tytułu  Europejczyk  roku 
2008.

13. Przyjecie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2009 rok.
14. Przyjecie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamkniecie obrad.

D o  p u n k t u  3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta  – Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za  
okres  od 29 grudnia  2008 roku do  29  stycznia  2009 roku.  -  materiał  na  piśmie  stanowi 
załącznik do protokołu.



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Czy  ktoś  z  państwa  ma 
pytania odnośnie sprawozdania?

Radny  Andrzej  Robacki  –  Mam  dwa  pytania.  Pierwsze  dotyczy  dokumentacji  ,,małej 
obwodnicy” – czy jest już zakończona, a jeżeli nie, to na jakim jest etapie? Drugie pytanie 
związane jest również z ,,małą obwodnicą”  - czy już został odebrany pierwszy etap? 

Burmistrz Miasta – Pierwszy etap obwodnicy został już dokonany. Natomiast dokumentacja 
ma być na 15 lutego.  Po otrzymaniu tej  dokumentacji  od wykonawcy,  przekażemy ją do 
Mazowieckiego Zarządu Dróg. Myślę, że II etap powinien ruszyć na przełomie miesiąca mają 
– czerwca. Grunty, które pozyskaliśmy zostały już przekazane.

D o  p u n k t u  4
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak – W okresie międzysesyjnym 
nie wpłynęła żadna interpelacja, czy ktoś z państwa ma zapytania?

Radna Lidia Pawikowska –  Czy pod urządzeniami na skateparku można podłoże wylać 
asfaltem i je wyrównać, celem bezpieczeństwa? 

Burmistrz Miasta –  Myślę, że tak. Należałoby zobaczyć jak to wygląda i oszacować jakie 
byłyby koszty związane z naprawą. Trzeba również pamiętać, o tym, że w tym roku budujemy 
dwa boiska ,,Orlik”.

D o  p u n k t u  5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Otrzymaliście Państwo projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok, w którym proponujemy zwiększyć planowane dochody 
budżetowe o kwotę 5.643 złote. Proponujemy zwiększyć planowane wydatki budżetowe o 
ogólną  kwotę  2.614.188  złotych,  pozostała  kwota  stanowiąca  zmniejszenie  wydatków  tj. 
kwota  18.800  złotych,  stanowi  przesunięcie  planu  pomiędzy  paragrafami  klasyfikacji 
budżetowej.  Proponujemy zwiększyć planowane przychody budżetowe o kwotę 2.608.545 
złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.  Ponieważ dokonujemy zmiany w planie 
wydatków  inwestycyjnych  oraz  w  Miejskim  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania  Narkomani  w 2009 
roku  zmianie  ulega  załącznik  nr  3a   do  uchwały  z  30  grudnia  2008  roku  w  sprawie 
uchwalenia  budżetu  miasta  Gostynina  na  2009  rok,  który  stanowi  załącznik  nr  4 
przedstawionego projektu uchwały. Zmianie ulega również załącznik nr 7 do uchwały z 30 
grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Gostynina  na  2009  rok,  który 



stanowi  załącznik  nr  5  do  przedstawionego  projektu  uchwały,  zmianie  ulega  również 
załącznik  nr  12  do  uchwały  budżetowej  z  30  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia 
budżetu miasta  Gostynina na 2009 rok,  który stanowi załącznik nr 6 do przedstawionego 
projektu  uchwały.  W związku z  proponowaną  zmianą  planów przychodów budżetowych 
zwiększają  się również limity zobowiązań z  tytułu kredytów i  pożyczek zaciągniętych na 
sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  o  kwotę  2.500.000 złotych.  Jeżeli  chodzi  o 
zmiany w dochodach budżetu miasta na 2009 rok, to zwiększamy ten plan o 5.643 złotych tj. 
ośrodki pochodzące z odszkodowań za zniszczone mienie gminy. Jeżeli chodzi o zmiany w 
wydatkach  budżetu  miasta  na  2009  rok  w  dziale  Transport  i  Łączność  dokonujemy 
przesunięcia  pomiędzy  paragrafami  klasyfikacji  budżetowej  o  kwotę  7.000  złotych,  z 
wydatków inwestycyjnych na wydatki na zakupy inwestycyjne tj. na zakup maszyny do ciecia 
asfaltu.  W  dziale  Ochrona  Zdrowia,  w  rozdziale  zwalczanie  narkomanii  proponujemy 
zwiększyć plan o kwotę 58.345 złotych tj. o środki nie wykorzystane z wpływów za sprzedaż 
napojów  alkoholowych   w  2008  roku,  w  rozdziale  Przeciwdziałanie  Alkoholizmowi 
dokonujemy  przesunięcia  między  paragrafami  klasyfikacji  budżetowej  o  kwotę  11.800 
złotych, z wydatków rzeczowych 6.000 złotych na dotację celową dla pozostałych jednostek 
zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych,  na  wynagrodzenia  bezosobowe  i  koszty 
postępowania sądowego. W dziale Gospodarka Komunalna, proponujemy zwiększyć plan o 
kwotę 5.643 złote to jest o środki pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie gminy. 
W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego proponujemy zwiększyć plan o kwotę 
2.500.000 złotych na remont Zamku i rekonstrukcję obiektów wzgórza zamkowego. W dziale 
Kultura Fizyczna i Sport proponujemy zwiększyć planowane wydatki o kwotę 50.200 złotych 
na  pokrycie  zobowiązań  dotyczących  2008  roku.  Proponujemy  zwiększyć  planowane 
przychody budżetu o kwotę 2.608.545 złotych, w pozycji 2.500.000 złotych na remont Zamku 
i rekonstrukcję wzgórza zamkowego i o kwotę 108.545 złotych są to środki pochodzące z 
tytułu innych rozliczeń krajowych – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Otwieram dyskusję.

Radny Andrzej Reder -  To dość duży kredyt. Jak wygląda zadłużenie?

Pełnomocnik ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz –  Zadłużenie nasze będzie  sięgało 
około  40%.  Ustawa  o  finansach  publicznych  określa  górną  granicę  zadłużenia  na  60%.
W chwili  obecnej  zaciąganie  kredytów wygląda  inaczej,  jest  to  dla  nas  mniej  korzystne. 
Kredyt głównie, będzie kierowany na Zamek i wzgórze zamkowe. Od kilku miesięcy toczyły 
się negocjacje z wykonawcą, ponieważ pierwszy przetarg tego zadania inwestycyjnego, który 
był w 2002 roku do tej pory zmienił się podatek vat. Zmieniły się także ceny materiałów na 



wykończenie tego Zamku. Odbyły się spotkania z konserwatorem zabytku, który podkreślał, 
że niektóre rzeczy należy zmienić. To wszystko wiąże się ze zwiększeniem kosztów.     

Burmistrz Miasta – Do tego zadania dochodzi jeszcze oświetlenie. Cała bryła zamku będzie 
podświetlona, a to są koszty rzędu 300 tysięcy złotych. Będą dodatkowo lampy ozdobne. Cała 
droga  zostanie  zrobiona  z  kostki  granitowej.  Jest  jeszcze  sprawa wentylacji,  zmieniły się 
przepisy także przeciwpożarowe. W tych kosztach zamku nie ma jeszcze umeblowania.    

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

UCHWAŁA  NR 173/XXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  6

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  zakładu 
budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  Ustawa o finansach publicznych 
daje gminie możliwość przekazywanie dotacji przedmiotowych w tym przypadku dla zakładu 
budżetowego jakim jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Ponieważ od 1 
stycznia 2009 roku  administratorem obiektów sportowych jest MOSiR, przejął pod swoje 
administrowanie pływalnie i lodowisko, dlatego też te wszystkie plany finansowe zostały od 
stycznia  bieżącego  roku  połączone  w  jedną  całość.  W związku  z  tym,  że  gmina  może 
dofinansowywać  w  formie  dotacji  przedmiotowej  zakłady budżetowe  do  wysokości  50% 
ponoszonych  kosztów,  dlatego  też  zachodzi  konieczność  ustalenia  jednostkowej  kwoty 
dotacji, czyli dopłaty do tych przychodów, które w roku bieżącym będzie osiągał MOSiR. 
Wzorowaliśmy się na kilku miastach takich jak Łódź, Rzeszów czy Gdańsk jak zostało to 
rozwiązane. Wszystkie te jednostki  przyjmowały te dopłaty do powierzchni obiektu, bądź 
terenu jakimi zarządzają te jednostki. My określiliśmy zajmowane grunty, jaki i powierzchnie 
obiektów,  czyli  pływalni,  hali  sportowej  i  lodowiska,  wyszła  nam  powierzchnia  90.359 
metrów kwadratowych. Rozważaliśmy też taką możliwość, aby na każdą z dyscyplin ustalić 
odrębną dopłatę, ale nie dało się to z uwagi na to, że na niektórych tych obiektach osiągane są 
niższe  dochody,  w  związku  z  tym  nie  było  by  możliwości,  aby  w  pełni  realizować  te 
dotychczasowe zadania. Przy zsumowaniu wszystkich tych zadań razem, koszt Miejskiego 
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  zostały  określone  na  kwotę  2.035.700  złotych.  Planowane 
przychody do osiągnięcia na 2009 rok zostały określone na 1.024.700 złotych i z naszego 
budżetu będzie to dotacja przedmiotowa w wysokości 1.010.000 złotych z dopłatą do jednego 
metra kwadratowego powierzchni 11,18 złotych. Przy rozważaniu, aby dochować określonej 
dyscypliny  sportu,  nie  zdało  to  egzaminu,  ponieważ  na  przykład  lodowisko  funkcjonuje, 
załóżmy od miesiąca  listopada  do  marca,  czyli  przez  kilka  miesięcy,  a  w okresie  letnim 
MOSiR nie mógłby otrzymywać tej dotacji, to samo jest z płytą boisk na stadionie,  w okresie 
zimowym MOSiR ponosi mniejsze koszty utrzymania tej płyty, natomiast w okresie letnim 
większe. Dlatego też dotacja została ustalona w ten sposób, że MOSiR będzie musiał sobie 



zaoszczędzić środków w okresie zimowym na utrzymanie płyty boisk. Dodam, że dotacja 
może być przedmiotowa, a   nie może być to dotacja podmiotowa.          
         
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Otwieram dyskusję.

Radny Andrzej Reder – Opinia jest taka, że dyrektor MOSiR-u zabiegał, aby utrzymać się
w tym reżimie finansowym. Hala do tej pory była głównym przedmiotem działalności. Czyli 
te obiekty sportowe pracują bardziej na komercje, a niżeli na  promocję sportu i działania w 
kierunku mieszkańców. Może by zwiększyć tę dotację. Jest organizowana liga miejska, więc 
wpisowe niech będzie 300 zł., a nie 400 zł., a dla szkół nie 100 zł., a 50 zł. Szkoły nie są zbyt 
bogate, a one są jakby głównym adresatem. Rozumiem, że to jest tak skalkulowane, że ta 
dotacja musi się zgadzać z przychodami. Składam wniosek, aby zwiększyć dotacje do 11,50 
zł. za 1 m  2   .   

Burmistrz Miasta – Proponuję zostawić 11,80 zł. na 2 miesiące i zobaczymy jak to będzie 
wyglądać, a potem przecież będzie można zwiększyć dotację. Dyrektor MOSiR – u podał 
dane i dotacja na tej podstawie została skalkulowana. 

Radny Andrzej Reder – Zaczyna na nas wpływać hala w Łącku i dla nas jest to złe zjawisko. 

Pełnomocnik  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  nie  może  być  tak,  że  my 
podwyższymy stawkę. Trzeba wziąć pod uwagę artykuł 24 ustawy o finansach, który mówi, 
że  dotacja  nie  może  przekroczyć  50%  kosztów.  Dyrektor  wyliczył  swoje  przychody
i  na  tej  podstawie  została  wyliczona  dotacja.  Na  koniec  roku  MOSiR będzie  rozliczany. 
MOSiR może tylko zwiększyć swoje koszty, aby można było zwiększyć stawkę dotacji. W 
ten sposób w planie budżetu na 2009 rok koszty MOSiR–u są zaplanowane na 2.035,700 zł. i 
przy tej  stawce,  którą  proponuje pan radny Reder,  to  ta  dotacja  wynosiłaby 1.039.00 zł.,
Automatycznie musiałyby podnieść się  koszty o około 50.000 zł. i tym samym musiałyby się 
zwiększyć własne dochody. To nie jest budżet oszczędnościowy. 

Radny Andrzej Reder -  Funkcjonowanie MOSiR–u, gdzieś się nam zagubiło. Można by 
funkcjonowanie tej placówki od tej strony poprawić. 

Burmistrz  Miasta  –  Wydajemy  prawie  2.035.000  zł.,  na  utrzymanie  bazy  sportowej. 
Proponuję, aby poczekać dwa miesiące i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o 
hale sportową w Łącku, to mają problem, jeśli buduje się hale identyczną jak w Gostyninie, 
dla gminy, która ma 3 tysiące mieszkańców. Tak naprawdę to bilety na naszym basenie są 
bardzo niskie. Miasto rocznie dokłada do basenu 600 tysięcy złotych.   



Radny Krzysztof Giziński –  Może rzeczywiście bardziej w kierunku rekreacyjnym, a nie 
komercyjnym. Jeżeli rzeczywiście ta dotacja byłaby większa, to kwestia jest tego typu  czy 
dyrektor MOSiR-u byłby w stanie wypracować większe dochody, ponieważ ustawa obliguje 
do przekazania dotacji przez miasto w wysokości 50%. Gdybyśmy założyli, że te planowane 
koszty są  na  poziomie  3  milionów złotych  to  MOSiR musiałby wypracować 1,5  miliona 
złotych. Więc czy byłby w stanie wypracować większe przychody i w jaki sposób to zrobić ?. 
Jeżeli by się okazało że dyrektor jest w stanie zapewnić te dochody to wówczas ta dotacja z 
punktu widzenia miasta byłaby możliwa. Brakuje tutaj stanowiska dyrektora, czy jest w stanie 
wypracować te dochody. 

Radny Andrzej Robacki – Deklaracja pana burmistrza jest bardzo ważna, aby przyjrzeć się 
kosztom poniesionym przez  MOSiR.  Nie  mniej  jednak pan  radny Reder  poruszył  bardzo
ważną kwestię. Przyjrzyjmy się i w kwietniu podejmiemy decyzję.   

Radny  Andrzej  Reder  -  ja  nigdy nie  działałem w kierunku  rujnowania  czegokolwiek. 
Wycofuję wniosek  i mam nadzieję, że do tematu powrócimy. 

Burmistrz Miasta – Miasto, w zeszłym roku dzierżawiło lodowisko i ponosiliśmy koszty,
a MOSiR lodowisko ma we własności i kosztów dzierżawy już nie ponosi.  

Pełnomocnik  ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz –  Chcę państwa uspokoić,  chodzi
o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pływalni, są to zobowiązania 
2008 roku i my jako urząd w dzisiejszej uchwale budżetowej wprowadzaliśmy do naszego 
planu wydatków. Również tam znajduje sie MOSiR, w planie jest rezerwa 50.000 złotych i 
nie ma obaw, że będzie źle się tam dziać finansowo. MOSiR tych wydatków w 2009 roku nie 
będzie ponosił, ponieważ były to nasze zobowiązania wynikające z 2008 roku, to byli nasi 
pracownicy. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  zakładu  budżetowego  Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 1 radny.

UCHWAŁA  NR 174/XXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  7

Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu Miasta 
Gostynina, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu,  zakresu i  formy informacji  o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 
budżetowego  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  jednostek 
zaliczanych do podsektora samorządowego. 

Skarbnik  Miejski  Bożena  –  Na  2009  rok  budżet  miasta  Gostynina  został  opracowany
i uchwalony w większej szczegółowości niż miało to miejsce dotychczas, to jest w układzie 
dział,  rozdział  i  paragraf.  Stąd  zachodzi  konieczność  dokonania  zmian  w  załączniku  do 
uchwały  z  29  listopada  2007  roku  w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  miasta 
Gostynina, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu,  zakresu  i  formy informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  roku 
budżetowego  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  jednostek 
zaliczanych  do  podsektora  samorządowego.  W  punkcie  I.10,  w  podpunkcie  a)  wyrazy 
,,prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na:”, 
zastępuje  się  wyrazami  ,,prognozowane dochodów według  źródeł  i  działów,  rozdziałów i 
paragrafów  klasyfikacji  budżetowej  w  podziale  n:”,  w  podpunkcie  b)  wyrazy  ,,wydatki 
budżetowe w podziale  na działy i  rozdziały klasyfikacji  budżetowej,  z  wyodrębnieniem:” 
zastępuj  się  wyrazami  ,,wydatki  budżetu  w  podziale  na  działy,  rozdziały  i  paragrafy 
klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem”. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był  
opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – otwieram dyskusję.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  procedury  uchwalenia  budżetu  Miasta  Gostynina,  rodzaju  i  szczegółowości  
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zakresu i  formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było.

UCHWAŁA  NR 175/XXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  8

Podjecie  uchwały  w  sprawie  dokonania  darowizny  na  cel  publiczny  niezabudowanej  
nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 41 na rzecz Skarbu 
Państwa Sadu rejonowego w Gostyninie z przeznaczeniem pod budowę siedziby Sądu.

Burmistrz  Miasta  –  Sąd  Rejonowy  w  Gostyninie  zwrócił  się  z  prośbą  o  ewentualne 
przekazanie działki pod budowę lub rozbudowę Sądu   istniejącego. W uzasadnieniu podali, 
że to pozwoliłoby na stworzenie więcej etatów i utrzymaniu Sądu Rejonowego w Gostyninie, 
bez  przenoszenia  wydziału  ksiąg  wieczystych  do  Kutna.  Kilka  sądów  w  Polsce  jest  do 
likwidacji m.in. w Sierpcu. Podjęliśmy poszukiwania odpowiedniej działki, okazało się że, 
miasto zasiedziało całą posesję przy ul.  3-go Maja 41,  jest  tam duży teren.  Po wstępnym 
podziale  geodezyjnym,  wydzieleniu  części  podwórka  dla  naszej  posesji,  okazało  się  że 
jesteśmy w stanie uzyskać pod 1200 m2  dla ewentualnego przekazania pod rozbudowę Sądu. 
Na dzisiaj sprawy z Sądem są domówione,  jeżeli wysoka rada wyrazi wolę, to przekażę grunt 
i Sąd będzie budowy. Środki finansowe na rozbudowę są. W tej chwili zależy im na szybki 
przekazaniu,  ponieważ środki  finansowe będą dzielone dla  miast  Ciechanów i  Gostynina. 
Byłoby źle, gdyby wydział ksiąg wieczystych byłby przeniesiony do innego miasta. Nasz Sąd 
ma cały rejon dawnego powiatu, aż do Wisły. Miasto zarządzało tą nieruchomością od 1945 
roku, wnieśliśmy wniosek do Sądu o przepisanie prawa własności z tytułu zasiedzenia, takie 
postanowienie sądu, prawomocne posiadamy. Przekażemy tą działkę na rzecz Skarbu państwa 
ponieważ sądy własności nie posiadają. jedynie są zarządcami majątku skarbu państwa. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był  
opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Otwieram dyskusję.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  odczytała  treść  uchwały
w sprawie dokonania darowizny na cel publiczny niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 41 na rzecz Skarbu Państwa Sadu rejonowego w 
Gostyninie z przeznaczeniem pod budowę siedziby Sądu.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było.

UCHWAŁA  NR 176/XXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Naczelnik  wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Andrzej 
Szyszka –  przedstawię  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2009 rok. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Burmistrz  Miasta –  chcę  wprowadzić  autopoprawkę  do  projektu  uchwały.  W rozdziale 
85154  –  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi  –  prowadzenie  pozaszkolnych  i  pozalekcyjnych 
zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz organizowanie 
imprez  i  zawodów  sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży,  podczas   obrad  Komisji  Spraw 
Obywatelskich,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  zostało  uzgodnione,  że  w  tym  rozdziale 
zwiększymy środki o 6.000,00 zł. i to jest moja autopoprawka.  

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej 
Jolanta Syska  –  Szymczak –  odczytała  opinię  Komisji  –  projekt  uchwały  został  
zaopiniowany pozytywnie wraz z wnioskiem „zwiększyć środki finansowe o kwotę 6.000,00 zł.  
dla dzieci w wieku 13-17 lat – dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.” 

Radna  Anna  Szczepanowska –  na  którejś  z  komisji  zwróciłam  uwagę  na  temat 
niepokojących  objawów  w  naszym  mieście.  Wskazywałam,   aby  na  terenie  miasta 
przeprowadzić diagnozę jak to naprawdę jest. Należałoby to przeprowadzić we współpracy ze 
szkołami średnimi. Słyszy się głosy niepokojące, że młodzież nadużywa narkotyków już w 
coraz  młodszym wieku,  w gimnazjum na pewno,  śmiem twierdzić,  że  są  osoby,  które  w 
szkołach  podstawowych  próbują  narkotyków.  W tym  programie  jest  zapis  „opracowanie 
diagnozy  nt.  uzależnień  –  wynagrodzenia  za  przeprowadzenie  badań  w  środowisku  i 
opracowanie diagnozy” czy to dotyczy tego o czym mówię? 

Burmistrz Miasta – my zatrudniamy psychologów. Trudno mi jest ocenić czy oni sami się 
tego podejmą. Najlepiej gdyby nasi psycholodzy taką diagnozę przeprowadzili. Zjawisko to 
jest ukryte, trudne do wykrycia. 

Radna  Anna  Szczepanowska –   jest  to  trudny  problem,  nie  można  takiego  człowieka 
skierować na przymusowe badanie, musi sam, na głodzie i świadomie podjąć decyzję. Jest to 
ogromny  problem  wśród  młodzieży  naszego  miasta.   Młodzież  mówi,  że  narkotyki  są 
dostępne na terenie miasta. Program taki musiałby być opracowany szerzej, musiałyby się 
włączyć wszystkie instytucje nie tylko szkoły, ale wszystkie inne jednostki, które mogłyby się 
tym problemem zająć. 

Burmistrz Miasta  - są kraje Unijne gdzie sprzedaje się legalnie tzw. miękkie narkotyki. Ten 
problem będzie porównywalny z czasem z tym co jest w starej unii. 



Radna Anna Szczepanowska – wszystko o czym rozmawialiśmy przedtem o wykorzystaniu 
hali sportowej to też ma znaczenie, zajmowaniu młodzieży, wypełnianiu czasu wolnego. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było.

UCHWAŁA  NR 177/XXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
 

D o  p u n k t u  10

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
Miejskiej w Gostyninie na 2009 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Małkowski przedstawił plan kontroli Komisji. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Marek  Małkowski –  chciałem dodać,  że  sprawy, 
które wynikną w czasie naszej działalności w tym roku, też będą wprowadzone do działań 
Komisji np. rozliczenie realizacji programów edukacyjnych, które znalazły się w Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Radni nie zgłaszali uwag i propozycji zmian do projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było.

UCHWAŁA  NR 178/XXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
 

D o  p u n k t u  11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2009  
rok.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak -  uwzględniłam wszystkie 
propozycje zmian do planu pracy, zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak przedstawiła plan pracy Rady 
Miejskiej na 2009 rok. 



Radni nie zgłaszali uwag i propozycji zmian do projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było.

UCHWAŁA  NR 179/XXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
 
D o  p u n k t u  12

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatury do tytułu Europejczyk roku 2008.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  wpłynęło do Biura Rady 
pismo  Redakcji  miesięcznika  Monitor  Unii  Europejskiej  w  sprawie  ogłoszenia 
ogólnopolskiego  konkursu  na  tytuł  Europejczyk  Roku.   (Przewodnicząca  odczytała  treść 
pisma).

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – pozwoliła sobie wytypować 
pana  Burmistrza  Włodzimierza  Śniecikowskiego.  Proszę  pana  wiceprzewodniczącego  o 
przedstawienie informacji o kandydacie. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – pani przewodnicząca zgłosiła 
kandydaturę pana Włodzimierza Śniecikowskiego, ale nie wiem czy pan Burmistrz wyraża 
zgodę.

Burmistrz Miasta – tak zgadzam się. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski –  pan  Burmistrz  jest  pierwszą 
osobą  w naszym mieście.  Bardzo  dużo  rzeczy  zostało  zrealizowane  dla  potrzeb  naszego 
miasta i potrzeb naszych mieszkańców. W skondensowanej formie przedstawię osiągnięcia 
pana burmistrza. Pan Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski od   15 lat działa w samorządzie 
Gminy Miasta  Gostynina.  Od 13 lat  jest  Burmistrzem 20 tysięcznego miasta.  Wyjątkowo 
sumiennie  wykonuje  obowiązki  najważniejszego  w  gminie  pracownika  samorządowego. 
Wzorowo  organizuje  pracę  wydziałów  i  pracowników  Urzędu  Miasta  oraz  gminnych 
jednostek organizacyjnych, którymi kieruje z wyboru mieszkańców. Najbardziej znaczącymi 
dokonaniami na rzecz miasta w ostatnim okresie są: zawarcie nowego partnerstwa z Senlis 
(Francja), utworzenie szkoły muzycznej I stopnia, zdobycie dla miasta certyfikatu Mecenasa 
Polskiej  Ekologii,  odbudowa  zabytkowego  zamku  i  odtworzenie  wzgórza  zamkowego, 
inwestycje  drogowe przekładające  się  na  nowe  rozwiązania  komunikacyjne  (mała  i  duża 
obwodnica),  budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w systemie komunalnym i 
TBS-owskim i  termomodernizacja  istniejących,  estetyzacja  i  modernizacja  miasta  poprzez 
ciągłe remonty budynków i kamienic, doprowadzenie do wyposażenia miasta w kompletną 
infrastrukturę podziemną (gaz, ciepłociągi,  kanalizacja, woda), zajęcie drugiego miejsca w 
ogólnopolskim konkursie na najlepszego samorządowca roku 2005, Najbardziej Podziwiany 
Burmistrz  2007r.  w  konkursie  „najbardziej  Podziwiany  Samorządowiec  2007” 



organizowanym  przez  Centrum  im.  Adama  Smitha,  Manhatan  Institut  oraz  MMT 
Menagament  Sp.  z  o.o.  komandytową w warszawie,  pomoc przy budowie  Pomnika  Ojca 
Świętego Jana Pawła II, współprowadzenie z parafią świetlicy środowiskowej, organizacja i 
finansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (w minionych latach ponad 600 dzieci 
uczestniczyło w koloniach i obozach wakacyjnych), utworzenie chóru i orkiestry miejskiej, 
doprowadzenie do rozpoczęcia  prac zmierzających do utworzenia  na bazie  gorących wód 
termalnych  kompleksu  rekreacyjno-balneologicznego  „Termy  Gostynińskie”  (podpisano 
preumowę  dot.  finansowania  projektu  ze  środków  unijnych  w  ramach  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007-2013),  wykonano  odwiert 
geotermalny   o  głębokości  2734  m,  wydajności  120  metrów  sześciennych  na  godzinę, 
temperatura  wody  wynosi  82  stopnie  Celsjusza  (  u  źródła  92  stopnie  Celsjusza), 
współtworzenie w mieście oddziału zamiejscowego szkoły wyższej, organizacja uroczystości 
miejskich  będących  okazją  do  wspólnego  świętowania,  zabawy,  rekreacji  i  rozrywki  dla 
mieszkańców, tworzenie nowych miejsc pracy, pośrednictwo w kontaktach bezrobotnych z 
pracodawcami.  Pan  Śniecikowski  jest  znany  z  prowadzenia  działalności  charytatywnej 
polegającej  na niesieniu  ofiarnej  pomocy innym ludziom.  Stojąc  na czele  Stowarzyszenia 
„Gostynińska  Wspólnota  samorządowa”  pozyskuje  i  przekazuje  mniej  zamożnym 
mieszkańcom dary w postaci żywności, odzieży, mebli, sprzętu AGD, środki czystości. Wraz 
z Policją utworzył Fundację „Bezpieczne Miasto”. Jest powszechnie szanowany, cieszy się 
uznaniem i  charyzmą.  Jak mało kto rozumie i  wczuwa się  w potrzeby mieszkańców. Ma 
odwagę podejmować trudne, czasem nawet ryzykowne decyzje. Nie ma dla niego tematów 
błahych,  każdą  sprawę  traktuje  z  należytą  uwagą  i  powagą.  Nierzadko  występuje  w  roli 
mediatora łagodzącego i wyciszającego lokalne konflikty. W pełni zasługuje na proponowane 
odznaczenie. 

Radna Agnieszka Korajczyk- Szyperska – czy to jest uzasadnienie do uchwały. Ponieważ 
uważam,  że  powinno  być  bardziej  w  kontekście  m.in.  współpracy  ze  stowarzyszeniem, 
fundacją, bardziej wymiar europejski. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – uzasadnienie jest w trakcie 
przygotowania.  Ta  przedstawiona  informacja  syntetyczna  obejmuje  jedynie  osiągnięcia 
Burmistrza. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – na stronie internetowej jest podany scenariusz do 
uzasadnienia,  podane  są  konkretne  zagadnienia.  Według  tego  wzoru  jest  tworzone  takie 
uzasadnienie. Główny nacisk należy położyć na  współpracę z krajami unii europejskiej, na 
osiągnięcia  w  zakresie  pozyskiwania  środków  finansowych.  W  uzasadnieniu  będzie 
przytoczonych wiele faktów, które miały miejsce, również będzie podkreślona współpraca z 
miastami partnerskimi, jak również wymiana młodzieży. 

Burmistrz Miasta – W mieście bardzo dużo się dzieje, zbieramy wiele pochwał i warto tym 
wszystkim się pochwalić. Dwukrotnie zostaliśmy w  2006 i 2007 rok laureatem w Polsce 
„Najlepsza gmina miejska” organizowanym przez Rzeczpospolitą i Ministerstwo Finansów.  



Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było.

UCHWAŁA  NR 180/XXIX/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
 
D o  p u n k t u  13

Przyjecie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2009 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska- Szymczak – każda komisja przedstawiała 
swoje plany i państwo opiniowaliście je. Czy są jakieś uwagi do planów . 

Radni nie zgłaszali zmian i uwag do placów Komisji. 

Za  przyjęciem  planów  pracy  Komisji  Rady  Miejskiej  na  2009  rok  opowiedziało  się  13  
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Plany przyjęto.

D o     p u n k t u   14

Przyjecie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag od protokołu.

Za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 13 radnych, głosów  
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Protokół przyjęto.

D o    p u n k t u  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Z  uwagi  na  udzielenie  odpowiedzi,  w  punkcie  4  „Interpelacje  i  zapytania  radnych”  na  
zapytanie radnej Lidii Pawikowskiej, punkt ten został zrealizowany.  

D o    p u n k t u  16 



Sprawy różne.

Radny  Andrzej  Reder –  sprawa  dotyczy   bloku  MTBS  przy  ul.  3-go  Maja,  jeden  z 
mieszkańców,  osoba  niepełnosprawna  zwróciła  się  z  prośbą,  aby  poszerzyć  miejsca 
powierzchni parkingowej, obok komórek. 

Burmistrz  Miasta –  Prezes  MTBS  dostał  dyspozycje,  aby  zlecić  zbudowanie  z  blachy 
trapezowatej komórki na opał, ponieważ ten budynek, który jest przypisany do ul.3-go Maja 
20A jest  rotacyjny,  nie  dostał  centralnego  ogrzewania.  Ale  chcę,  aby  pod  oknami  tego 
budynku,  usytuować  komórki  z  blachy trapezowatej,  a  te  które  są  rozbierzemy i  w  tym 
miejscu będzie parking. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-  Szymczak –  otrzymaliście  państwo 
oświadczenia majątkowe, które należy złożyć do 30 kwietnia ora PIT-R – rozliczenie diet, jak 
również budżet miasta na 2009 rok. 

D o    p u n k t u  17
 Zamkniecie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska- Szymczak  - zamykam obrady XXIX sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały;
E. Cierpikowska.
A. Dutkiewicz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak


