
P R O T O K Ó Ł  NR XXV/2008

z posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 30  września 
2008 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 12

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1415.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. Witam Panią Burmistrz Jadwigę 
Kaczor  wraz  z  pracownikami  Urzędu,  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  Panią  Edytę 
Mikulską, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 Pana Stanisława Wróblewskiego, Dyrektora 
Gimnazjum  Nr  1  Pana  Roberta  Pypkowskiego  i  Wicedyrektora  Gimnazjum  Nr  2  Panią 
Agnieszkę  Matus,  witam  wszystkich  państwa  radnych,  witam  zaproszonych  gości, 
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.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia  głosowało 11 radnych. 

Z-ca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor  –  Pani  Przewodnicząca,  wysoka  rado, proszę
o  zamieszczenie w porządku obrad projektu dwóch uchwał. Pierwszą dotyczącą upoważnienia 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania działań 
wobec  dłużników  alimentacyjnych,  a  drugą,  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  132/XX/2008
Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie rozwiązania umowy
użytkowania  wieczystego  ustanowionego  na  nieruchomości  położonej  w  Gostyninie  przy  
ul.  J.  Popiełuszki  nr  4  /dawna  Aleja  4/  ze  Spółdzielnią  Mieszkaniową  Lokatorsko  -
- Własnościową w Gostyninie.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Kto  z państwa,  jest  za 
wprowadzeniem  do porządku obrad  projektu dwóch uchwał?



Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu pierwszej uchwały głosowało:
za – 11

przeciw – 0
wstrzymało się 0

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu drugiej uchwały głosowało:
za – 11

przeciw – 0
wstrzymało się 0

Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za pierwsze 

półrocze 2008 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 1452W tj. ul. 

Floriańskiej o przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 60, tj. ul. Jana Pawła II do 
skrzyżowania z drogą powiatową 1460W tj. ul. Wojska Polskiego w Gostyninie do 
kategorii dróg gminnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/XII/08 z dnia 28 września 2007r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru miasta Gostynina przy ul. Krośniewickiej obejmującego działki nr ew. 771, 772, 
773, 774/1, 774/2, 774/3, 783,775.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008r.
11. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gostyninie do  podejmowania  działań wobec dłużników alimentacyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/XX/2008 Rady Miejskiej

w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie rozwiązania umowy
użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Gostyninie 
przy ul. J. Popiełuszki nr 4 /dawna Aleja 4/ ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko- 
Własnościową w Gostyninie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu honorowego  ,,Zasłużony dla miasta 
Gostynina”. /Pan Klemens Szyszka/.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu honorowego  ,,Zasłużony dla miasta 
Gostynina”. /Pan Wiesław Wichliński/

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu honorowego  ,,Zasłużony dla miasta 
Gostynina”. /Pan Stanisław Jakub Olszewski/

16. Przyjęcie protokołu z XXI, XXII, XXIII, XXIV sesji Rady Miejskiej.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.



D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Z-ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – Odczytała sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta 
Gostynina za okres od 25 czerwca 2008 r. do 25 września 2008 r. - materiał na piśmie stanowi  
załącznik do protokołu.

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 państwo mają zapytania? 

Radna Lidia Pawikowska - Kto jest właścicielem nieruchomości po byłej stacji benzynowej 
przy ul.  Sportowej? I chciałam poruszyć zły stan techniczny studzienek kanalizacyjnych na
ul. Kościuszki. 

D o  p u n k t u  5

Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proponuję,  aby  najpierw 
wystąpili dyrektorzy szkół podstawowych, a później dyrektorzy szkół gimnazjalnych.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  1  Edyta  Mikulska  –  Przedstawiła  funkcjonowanie 
placówki – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Główne problemy, jakie zostały poruszone przez panią Mikulską to zły stan techniczny boiska 
oraz  nadal  nie  rozwiązany  problem  organizacji  ruchu  drogowego  przed  szkołą  przy
ul. Ozdowskiego. Pani dyrektor mówiła także o potrzebie zwiększenia etatu na świetlicy wraz z 
jej rozbudową ze względu na bardzo dużą ilość dzieci korzystających z tej świetlicy. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W jaki sposób realizowana jest w 
szkołach dodatkowa czwarta godzina zajęć wychowania fizycznego?

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej nr 1  Edyta  Mikulska  –  Dodatkowa  godzina  wychowania 
fizycznego w naszej szkole jest godziną obowiązkową. Organizowana jest ona na początku lub 
końcu zajęć lekcyjnych.

Radny Przemysław Łudczak – Jakie szkoła ma problemy, które w miarę szybko można by 
zrealizować?

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Edyta Mikulska – Zwiększenie etatu na świetlicy oraz 
remont boiska szkolnego.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  3  Stanisław  Wróblewski  –  Omówił  funkcjonowanie 



placówki -  materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Dyrektor mówił o potrzebie utworzenia etatu logopedy, wprowadzeniu standardu dotyczącego 
liczebności klas, konieczności remontu boisk sportowych, o remoncie miasteczka drogowego. 
Wspomniał  o  konieczności  naprawy  dojścia  do  głównego  wejścia  szkoły,  malowania 
pomieszczeń szkoły, wymianie oświetlenia przy ul. Bema. Pan Wróblewski mówił o potrzebie 
zwiększenia etatu na świetlicy wraz z jej rozbudową. W chwili obecnej ze świetlicy mogą tylko 
korzystać  uczniowie  do  kas  III  gdyż  nie  można  wszystkich  przyjąć.  A  chciałyby  także 
uczęszczać uczniowie z klas starszych ze względu na czekanie na autobus czy powrót rodziców 
z pracy.
Pan Wróblewski zwrócił uwagę, na nieporozumienie MOPS-u, który kieruje do jego placówki 
dzieci na obiad powyżej 12 roku życia. Zasugerował aby kierować porównywalnie wiekowo.

Dyrektor  Gimnazjum  nr  1  Robert  Pypkowski  - Zrelacjonował  temat  organizacji
i podsumowania roku szkolnego – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Dyrektor poruszył problem złego stanu boisk szkolnych.

Wicedyrektor Gimnazjum Nr  2  pani Agnieszka Matus –  przedstawiła  funkcjonowanie 
placówki – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Pani  Wicedyrektor  poruszyła  problemy  złego  stanu  technicznego  budynków  szkoły. 
Poinformowała, iż dobrze byłoby przeprowadzić remont dachów, łącznika, toalet, malowanie 
klas, wymiana okien, wyburzenie budynku na terenie byłej targowicy i śmietnika przy boisku 
szkolnym,  renowacje  ogrodzenia  oraz  remont  boiska  szkolnego.  Pani  Agnieszka  Matus 
zasugerowała aby powyższe inwestycje uwzględnić przy projekcie budżetu na rok 2009 .

Działalność artystyczna  Szkoły Muzycznej I stopnia   nie została omówiona z uwagi na nie 
przybycie dyrektora Jarosława Domagały.

D o  p u n k t u  6

Przyjęcie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Miasta  Gostynina  za  pierwsze  
półrocze 2008 roku.

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz -  W pierwszy półroczu 2008 roku 
uzyskaliśmy  dochody  w  wysokości  20.905.140  złotych,  co  stanowi  50,89%  przyjętego 
planu budżetowego. Realizacja tych dochodów jest niższa w stosunku do roku ubiegłego 0 5 
punktów procentowych. W  skład dochodów wchodzą podatki i opłaty lokalne ,jak również 
udziały we wpływach w podatku dochodowym od ,osób fizycznych i prawnych. W naszym 
budżecie  jest  to  dość  pokaźna  kwota.  Została  ona  zrealizowana  prawie  w 47%.  Drugą 
pokaźną  kwotę  w  naszych  dochodach  stanowi  podatek  od  nieruchomości  od  osób 
fizycznych jaki i prawnych. Podatek ten został zrealizowany w około 50%. Kolejne wyższe 
kwoty  dotyczą  dochodów  z  tytułu  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  i  opłata 
skarbowa. Podatki z tego tytułu to 50%. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 
29%.  Realizując  te  dochody  musieliśmy  podejmować  kroki  windykacyjne  wysyłając 
upomnienia  i  tytuły  wykonawcze.  Poza  naszymi  dochodami  własnymi  w skład  budżetu 
wchodzi również subwencja ogólna, która została zrealizowana w 61%. Największą pozycję 
w  subwencji  ogólnej  stanowi  subwencja  oświatowa.  Każdego  roku  budżetowego  w 
miesiącu marcu otrzymujemy 2/13 przyjętego planu subwencji, z uwagi wypłatę trzynastych 
pensji dla oświaty. Stąd wyższa w pierwszym półroczu ich realizacja. Pozostałe subwencje 



stanowią mniejsze kwoty. Otrzymujemy także dotacje celowe na realizację własnych zadań 
gminnych, jak i zadań zleconych. Plan dotacji na 2008 rok wynosi 5.804.161 złotych. W 
pierwszym półroczu otrzymaliśmy kwotę 3.077.503 złote, co stanowi 53,02%. Największa 
część tych dotacji jest wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, głównie na 
wypłatę  zasiłków  rodzinnych  i  zaliczek  alimentacyjnych.  Z  osiągniętych  dochodów 
realizowany był  plan wydatków.  Ogółem plan  ten został  przyjęty  na  kwotę  51.608.929 
złotych,  z  czego  kwotę  20.384.206  złotych  stanowił  plan  na  wydatki  inwestycyjne,  a 
31.224.723 złotych wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 29,75%. 
Jest  to  wyższy    wynik  jak  w  roku  ubiegłym  o  7  punktów  procentowych.  Realizacja 
wydatków  inwestycyjnych  w  I  półroczu  zawsze  jest  ograniczona  z  uwagi  na  warunki 
atmosferyczne.  Obecnie  realizacja  tych  wydatków wygląda  zupełnie  inaczej,  jest  ona  o 
wiele  wyższa.  Wydatki  bieżące  zostały  zrealizowane  w  51,07%.  W  roku  bieżącym 
planowaliśmy pożyczki i  kredyty w kwocie 9.502.710 złotych,  a  wykorzystaliśmy tylko 
382.510 złotych. Spłaciliśmy wcześniej pobrane kredyty na kwotę 755.316 złotych. Nasza 
gospodarkę finansową można ocenić jako dobrą. Nie występują żadne zagrożenia i należy 
ten budżet dalej realizować według przyjętego planu.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  poinformowała,  że  sprawozdanie  było  prezentowane  na  
posiedzeniach wszystkich komisjach i zostało przyjęte bez uwag.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą 
sprawozdania – załącznik do protokołu.

Za przyjęciem sprawozdania z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 roku opowiedziało 
się 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie przyjęto. 

D o  p u n k t u  7

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

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – W przedstawionym projekcie uchwały proponujemy 
w  paragrafie  1  zwiększyć  planowane  dochody  budżetowe  o  kwotę  150.330  złotych
i  jednocześnie  zmniejszyć  o  kwotę  148.006  złotych.  Plan  dochodów  po  zmianie  wynosi 
41.275,238 złotych. W paragrafie 2 proponujemy zwiększyć planowane wydatki budżetowe o 
kwotę 23.706,00 złotych i jednocześnie zmniejszyć o kwotę 21.412,00 złotych. Plan wydatków 
po zmianach wynosi 51.803,681 złotych. Jeżeli chodzi o zmniejszenie planu dochodów – to 
ogółem  ulegają  one  zmniejszeniu  o  kwotę  10.706,00  złotych  –  w  dziale  801  Oświata  i 
Wychowanie,  rozdział  Szkoły  podstawowe  paragraf  6298  –  zmniejszenie  to  następuje  po 
rozliczeniu projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze  środków unijnych.  Pozostała 
kwota  w  tym  rozdziale  132.700  złotych  –  stanowi  przeniesienie  planu  dotacji  z  budżetu 
państwa na realizację inwestycji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdziale 
80104  dokonujemy  przeniesienia  planu  pomiędzy  paragrafami  klasyfikacji  budżetowej.  W 
rozdziale  85228 paragraf  830 proponujemy zwiększyć  planowane  dochody o kwotę 13.000 
złotych  – o wpływy z  usług  opiekuńczych.  W planie  wydatków budżetowych  dokonujemy 



zmniejszenia w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 10.706,00 złotych – o środki z 
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  po  rozliczeniu  przez  Mazowiecki  Urząd 
Wojewódzki  projektu  Termomodernizacja  Szkoły  Podstawowej  Nr  3.  Pozostała  kwota 
10.706,00  złotych  stanowi  przeniesienie  planu  pomiędzy  paragrafami  na  sfinansowanie 
własnych  wydatków  kwalifikowanych.  W  rozdziale  85228  paragraf  4300  proponujemy 
zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 13.000,00 złotych na zakupy usług.    

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 146/XXV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  odcinka  drogi  powiatowej  nr  1452W  tj.  ul.  
Floriańskiej o przebiegu od skrzyżowania z droga krajową nr 60, tj. ul. Jana Pawła II do  
skrzyżowania z drogą powiatową 1460W tj. ul. Wojska Polskiego w Gostyninie do kategorii  
dróg gminnych.

Z-ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – Odcinek drogi powiatowej nr 1452W tj. ul. Floriańskiej
o przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 60, tj.  ul. Jana Pawła II do skrzyżowania
z droga powiatową 1460W tj. ul. Wojska Polskiego w Gostyninie, obecnie mający status drogi 
powiatowej, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego został 
ujęty jako ciąg pieszo – jezdny oraz został objęty programem Rewitalizacji Miasta Gostynina.
Z chwilą gdy odcinek wyżej wymienionej ulicy stanie się ciągiem pieszo – jezdnym przestanie 
spełniać zapis drogi powiatowej, gdyż przestanie być ciągiem komunikacyjnym stanowiącym 
połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 
W związku  z  powyższym  i  w świetle  obowiązujących  przepisów zasadnym jest  zaliczenie 
powyższego odcinka drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych pozostających w zarządzie 
Burmistrza  Miasta  Gostynina.  Pozbawienie  drogi  dotychczasowej  kategorii  –  powiatowej
i  zaliczenie  jej  do  kategorii  drogi  gminnej  wymaga  podjęcia  uchwały  przez  Radę  Powiatu 
Gostynińskiego w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Województwa Mazowieckiego. Uchwałą Nr 1697/299/06 z dnia 8 sierpnia 2006 roku 
Zarząd Województwa Mazowieckiego nie zgłosił zastrzeżeń co do zmiany kategorii – odcinka 
ulicy  Floriańskiej  w Gostyninie.  Uchwałą  Nr  X/42/08  z  dnia  31  stycznia  2008 roku  Rada 
Powiatu Gostynińskiego pozbawiła odcinek ulicy Floriańskiej, kategorii drogi powiatowej od 
dnia  1  stycznia  2009  roku.  W  wykonaniu  wyżej  wymienionej  uchwały,  Zarząd  Powiatu 
Gostynińskiego podjął uchwałę Nr 84/08 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie pozbawienia 
ulicy Floriańskiej  w Gostyninie kategorii  drogi powiatowej.  W związku z podjęciem wyżej 
wymienionej  uchwały  Rada  Miejska  w  Gostyninie  może  podjąć  uchwałę  o  zaliczeniu 



wskazanego  odcinka  ulicy  Floriańskiej  do  kategorii  dróg  gminnych,  gdyż  utracił  on 
dotychczasową kategorię drogi powiatowej.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 1452W tj. ul. Floriańskiej o przebiegu od 
skrzyżowania z droga krajową nr 60, tj. ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową 
1460W tj. ul. Wojska Polskiego w Gostyninie do kategorii dróg gminnych.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 147/XXV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  77/XII/08  z  dnia  28  września  2007r.
o  przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
obszaru miasta Gostynina przy ul. Krośniewickiej obejmującego działki nr ew. 771, 772, 773,  
774/1, 774/2, 774/3, 783,775.

Z-ca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor  –  W  dniu  28  września  2007  roku  Rada  Miejska
w Gostyninie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego dla 
obszaru przy ul. Krośniewickiej.  W trakcie sesji  poszerzony został,  w stosunku do projektu 
uchwały,  obszar  obejmowany planem w kierunku wschodnim.  Podczas zbierania  wniosków
do planu  okazało  się,  że  w tekście  Uchwały  Nr  77/XII/08  przeznaczona  została  działka  o 
numerze  ewidencyjnym  784  stanowiąca  drogę  gminną,  spajająca  obszar  przewidziany  do 
opracowania planu miejscowego w jeden kompleks. W związku z tym zaistniała konieczność 
dokonania korekty treści Uchwały Nr 77/XII/08 i włączenie do wykazu działek również działki 
o numerze ewidencyjnym 784.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  77/XII/08  z  dnia  28  września  2007r.  o  przystąpieniu  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gostynina 
przy  ul.  Krośniewickiej  obejmującego  działki  nr  ew.  771,  772,  773,  774/1,  774/2,  774/3, 
783,775.



Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 148/XXV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjęcie uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008r.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  Zgodnie  z  obowiązującym  prawem  istnieje 
możliwość uchwalenia przez Radę Miejską, zwolnienie od opłat od posiadania psów. Powyższe 
zwolnienie  obowiązywać  będzie  przez  okres  pięciu  lat  od  dnia  zaadoptowania  psa  ze 
Schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt  Domowych  ,,Przyjaciel”  Kotliska  13,  99-300 Kutno, 
odłowionego z terenu miasta Gostynina. Zwolnienie to ma na celu zachęcenie mieszkańców do 
zaadoptowania  psów  odłowionych  z  terenu  miasta  Gostynina.  W  związku  z  powyższym 
konieczne jest podjecie uchwały przez Rade Miejską. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008r.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 149/XXV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – 
-  Witam bardzo serdecznie przybyłą na sesję panią Renatę Zagórska 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  I proszę o przedstawienie uchwały 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie 

do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

D o  p u n k t u  11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  
Społecznej w Gostyninie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  Z  dniem
1 października 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm./. Zgodnie z  art. 31 ust. 1 
wyżej  wymienionej ustawy, przyznawanie i  wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 



oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie 
z zakresu administracji  rządowej  finansowym w formie dotacji  celowej  z  budżetu państwa.
Na podstawie art.  39 ust.  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym do 
załatwienia  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji  publicznej,  rada  gminy  może 
upoważnić  również  organ  wykonawczy  jednostki  pomocniczej  oraz  organy  jednostek 
samorządowych i  innych podmiotów o których mowa w art.  9 ust.  1.  Według art.  4 ust.  3 
ustawy  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów,  organ  właściwy  dłużnika  może 
upoważnić,  w formie  pisemnej,  kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej  lub  innej  jednostki 
organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej 
lub innej jednostki organizacyjnej gminy do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz 
odebrania oświadczenia majątkowego. Zakres takiego upoważnienia obejmowałby tylko części 
działań  wobec  dłużnika  alimentacyjnego  jakie  nakłada  ustawa,  dlatego  konieczne  jest 
udzielenie upoważnienia kierownikowi jednostki do działań wobec dłużników alimentacyjnych 
w pewnym zakresie określonym ustawą.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej o wydanie opinii.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Przemysław 
Łudczak – Opinia  pozytywna.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –   Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o wydanie opinii.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Czesław Jaśkiewicz – 
Opinia pozytywna.
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do 
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 150/XXV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  132/XX/2008  Rady  Miejskiej
w Gostyninie  z  dnia  28  kwietnia  2008  roku  w  sprawie  rozwiązania  umowy użytkowania  
wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. J. Popiełuszki  
nr 4 /dawna Aleja 4/ ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową w Gostyninie.

Z-ca Burmistrza Jadwiga Kaczor –  Dawna nazwa Spółdzielni ,,Spółdzielnia Mieszkaniowa 



Lokatorsko  –  Własnościowa  w  Gostyninie”  zmieniła  nazwę  na  ,,Gostynińską  Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Gostyninie”. W związku z powyższym należało uaktualnić nazwę Spółdzielni 
w Uchwale Nr 132/XX/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, która niezbędna jest do rozwiązania 
umowy użytkowania wieczystego.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/XX/2008 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 
2008  roku  w  sprawie  rozwiązania  umowy  użytkowania  wieczystego  ustanowionego  na 
nieruchomości  położonej  w  Gostyninie  przy  ul.  J.  Popiełuszki  nr  4  /dawna  Aleja  4/  ze 
spółdzielnia Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową w Gostyninie.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 151/XXV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  13

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  medalu  honorowego   ,,Zasłużony  dla  miasta  
Gostynina”. /Pan Klemens Szyszka/. 

Przewodniczący  Kapituły  Medalu  Arkadiusz  Górski  –  Odczytał  wniosek  o  przyznanie 
medalu honorowego ,,Zasłużony dla miasta Gostynina” dla Pana Klemensa Szyszki - materiał  
na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie nadania medalu honorowego  ,,Zasłużony dla miasta Gostynina” Panu Klemensowi 
Szyszce.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 152/XXV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  14

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  medalu  honorowego  ,,Zasłużony  dla  miasta  
Gostynina”. /Pan Wiesław Wiliński/. 

Przewodniczący  Kapituły  Medalu  Arkadiusz  Górski  –  Odczytał  wniosek  o  przyznanie 
medalu  honorowego  ,,Zasłużony  dla  miasta  Gostynina”  dla  Pana  Wiesława  Wilińskiego  - 



materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie nadania medalu honorowego  ,,Zasłużony dla miasta Gostynina” Panu Wiesławowi 
Wichlińskiemu.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 153/XXV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  15

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  medalu  honorowego  ,,Zasłużony  dla  miasta  
Gostynina”. /Pan Stanisław Jakub Olszewski/. 

Przewodniczący  Kapituły  Medalu  Arkadiusz  Górski  –  Odczytał  wniosek  o  przyznanie 
medalu  honorowego  ,,Zasłużony  dla  miasta  Gostynina”  dla  Pana  Stanisława  Jakuba 
Olszewskiego - materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie nadania medalu honorowego  ,,Zasłużony dla miasta Gostynina” Panu Stanisławowi 
jakubowi Olszewskiemu. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 154/XXV/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  16

Przyjecie protokołu z XXI, XXII, XXIII, XXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
uwagi odnośnie protokołów?

Za przyjęciem protokołu  z XXI, XXII, XXIII, XXIV sesji Rady Miejskiej głosowało 9 radnych,  
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Protokoły zostały przyjęte.

D o  p u n k t u  17

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Z-ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – Właścicielem nieruchomości po byłej stacji benzynowej 
przy ul. Sportowej jest  Orlen.



D o  p u n k t u  18

Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
informacje lub oświadczenia do przekazania? 

Radny Krzysztof Giziński –  Było sprzątanie świata, dużo worków zostało nie sprzątniętych, 
leżą przy drogach. Czy nie można by zająć się tym i uprzątnąć.

D o  p u n k t u  19

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Zamykam obrady XXV sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


