
P R O T O K Ó Ł  NR XXVIII/2008

z posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 30  grudnia 2008 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 11

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1350.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram  obrady  XXVIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie.  Witam  Pana  Burmistrza 
Włodzimierza Śniecikowskiego, Panią Burmistrz Jadwigę Kaczor, pracowników Urzędu, witam 
wszystkich  państwa  radnych,  witam  zaproszonych  gości  w  osobach  pana  Zygmunta 
Buraczyńskiego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie, 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.
Czy ktoś  z  Państwa ma uwagi  odnośnie  porządku?  Jeśli  nie,  to  chciałabym zaproponować 
wprowadzenie  trzech  punktów:  pierwszy  odnośnie  wyrażenia  opinii  dotyczącej  likwidacji 
Zakładu  Pielęgnacyjnego  –  Opiekuńczego  oraz  Pracowni  RTG  będących  jednostkami 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w Gostyninie z siedzibą
w Gorzewie ul.  Kruk 5,  drugi  odnośnie informacji  o  pracy stałych  komisji  Rady Miejskiej
w 2008 rok i trzeci odnośnie informacji o pracy Rady Miejskiej w 2008 roku.  

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

Za wprowadzeniem zmian  do porządku obrad  głosowało 11 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  wyrażenia  opinii  dotyczącej  likwidacji  Zakładu 

Pielęgnacyjnego  –  Opiekuńczego  oraz  Pracowni  RTG  będących  jednostkami 
Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Gostyninie
z siedzibą w Gorzewie ul. Kruk 5.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 26 września 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta  Gostynina  zmienionej  uchwałą  nr  65/VIII/07 
Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  31 mają  2007r.  w sprawie  zmiany uchwały  nr 
290/LI/02 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia 26 września  2002r.  w sprawie zasad 
wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Miasta 
Gostynina.

8. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  komunalnej  instytucji 
kultury i nadania jej statutu.

9. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  opłat  za  świadczenia  przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

10. Podjęcie  uchwały  w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w I 
kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych 
rozpiętości  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników  Zakładu 
Oczyszczania Miasta w Gostyninie.

11. Uchwalenie budżetu Miasta Gostynina na 2009 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.
12.  Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2008.
13.  Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2008.
14. Przyjęcie protokołu z XXV, XXVI, XXVII sesji Rady Miejskiej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie 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 24 listopada 2008 r. do 25 grudnia 2008 r. - materiał na piśmie stanowi załącznik do  
protokołu.

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



odnośnie sprawozdania?

Radny Andrzej Reder – Jak wygląda sprawa własności gruntu, na którym jest posadowiony 
budynek Urzędu Miasta? 

Burmistrz Miasta –  Jesteśmy na etapie wpisu do działu IV ksiąg wieczystych. To nie tylko 
dotyczy tego budynku ale także i innych nieruchomości.

Radny Przemysław Łudczak – Chciałbym zapytać  o nasze najnowsze obiekty sportowo - 
rekreacyjne,  tzn.  czy  lodowisko  będzie  zadaszone  i  kiedy  będzie  można  składać  wnioski 
dotyczące dofinansowania z programu unijnego na budowę ,,Orlików”?

Burmistrz Miasta – Wnioski dotyczące dofinansowania z programu unijnego na budowę boisk 
,,Orlik”  mamy już  złożone.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  zadaszenie  lodowiska  to  na razie  nie 
będziemy tego robić, może w przyszłym roku ale nie chcę obiecywać. 

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?

Radny Andrzej Reder – Jak będzie wyglądała dalsza współpraca w zakresie funkcjonowania
z gminą wiejską, gdy sprawa komunalizacji budynku Urzędu Miasta przebiegnie pomyślnie? 
Następne  pytanie  to,  czy  jest  konieczne  oświetlanie  małej  obwodnicy,  która  de  facto
nie  jest  jeszcze  wykorzystywana?  Trzecie  pytanie  dotyczy  dużej  obwodnicy,  w  rejonie
projektowanego skrzyżowania  przy ul.  18-go Stycznia  są dwie leśniczówki, dojazd do nich 
został  zaprojektowany   na tyłach.  Na dzień  dzisiejszy  jest  tam rozkopane,  po  deszczu  jest 
ciężko tam przejechać, ja wiem, że to nie jest droga miejska, ale może można by, było jakoś 
wpłynąć na to.    

Radna Lidia Pawikowska – Ja chciałabym ponowić swoje pytanie w sprawie wyregulowania 
świateł na skrzyżowaniu przy ,,starym sądzie”.

D o  p u n k t u  5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Zakładu  Pielęgnacyjnego  
–  Opiekuńczego  oraz  Pracowni  RTG  będących  jednostkami  Samodzielnego  Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie ul. Kruk 5.

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej Zygmunt 
Buraczyński  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu  wysoka  Rado,  sprawa  dotyczy
2004  roku,  wtedy  to  szpital  przekształcał  się.  Nastąpiły  pewne  zdarzenia  i  nie  zostały
w  odpowiednim  czasie  uporządkowane.  Zakład  ten  przestał  istnieć  w  2004r.,  z  dwóch 
powodów, po pierwsze był za mały bo tylko 20 łóżkowy i nie miał szans rozbudowy. Funkcje 
te przejęły Domy Pomocy Społecznej  i  inne jednostki  organizacyjne w tym Płock i  Kutno
Praktycznie  od  2004  roku  Zakładu  Pielęgnacyjno  –  Opiekuńczego,  w  Gostyninie  nie  ma



w szpitalach. Druga kwestia dotyczy pracowni RTG i rentgena. Tak się nieszczęśliwie złożyło, 
że rentgen był zapisany w budynku aktualnym PTPS. Kiedy przybyła kontrola Wojewody czyli 
Mazowieckiego   Centrum  Zdrowia  Publicznego,  stwierdzili,  iż  należy  to  uporządkować, 
ponieważ ustawa stanowi, że to co jest przedsięwzięciem publicznym, więc ZOZ jako jednostka 
publiczna,  świadczy usługi  dla mieszkańców powiatu przede wszystkim gostynińskiego jest 
obowiązek  jeśli  są  dokonywane zmiany  wypowiedzenie  się  w tej  sprawie  każdej  jednostki 
samorządu  terytorialnego  powiatu  gostynińskiego.  W  związku  z  powyższym  wnosimy
o wyrażenia przez państwa w tej kwestii opinii pozytywnej. 
Korzystając z możliwości chciałbym podziękować za wspieranie działalności naszego szpitala 
przez przez tutejsze władze samorządowe w Gostyninie, a wyraża się to poprzez uczestnictwo
i wspieranie naszych działań przez Burmistrza pana Włodzimierza Śniecikowskiego,  to jest 
ważne  wsparcie.  Dziś  można  powiedzieć,  ze  zakład  ten  będzie  istniał,  zatrudnia  428 osób,
w szpitalu tym leczone jest 11 tysięcy osób rocznie, bez przerwy czynnych łóżek jest ponad 
320, a odwiedzających około 200 osób dziennie. Chciałbym za tę pomoc bardzo serdecznie 
podziękować panu Burmistrzowi.  Posiadamy tomograf  komputerowy,  który już funkcjonuje
i świadczy usługi. Wszystko na to wskazuje, że przedsięwzięcie pod nazwą ,,termy” zakończy 
się  pomyślnie,  więc  bardziej  jest  wskazany  rozwój  rehabilitacji  w  szpitalu,  aniżeli  zakład 
pielęgnacyjno -  opiekuńczy. 
  
Radny  Marek  Małkowski  –  Znów nam się  obiecuje,  bo  gdy zamieniono  szpital  w  Dom 
Pomocy Społecznej, to mówiono, że przychodnia RTG, zostanie przeniesiona do budynku po 
byłej  aptece.  Jest  to  dla  mieszkańców  bardzo  uciążliwe,  tym  bardziej  że  przychodnie 
specjalistyczne  znajdują  się  na  terenie  Gostynina,  a  szpital  Kruk  znajduje  się  przecież  7 
kilometrów stąd. I jeszcze jedno pytanie, czy ze starym szpitalem przy ul 3-go Maja będzie coś 
robione, kiedy i czy są zaplanowane na to środki?

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej Zygmunt 
Buraczyński – Aby był dokonany remont przychodni na poziomie norm unii europejskiej to 
potrzebna jest kwota rzędu 1 miliona 600 tysięcy złotych, tego w budżecie nie mamy i na taki 
cel  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  nie  wydatkuje  żadnych  pieniędzy.  W  tej  chwili 
przygotowujemy przychodnię do takich celów aby była niezbędna dla mieszkańców, wnioski 
zostały złożone. Termin zakończenia remontu przychodni jest zaplanowany na 31 grudnia 2010 
roku.  Z  rentgenem,  chcemy  zrobić  podobnie  jak  i  z  tomografią  komputerową.  Rentgen 
współczesny kosztuje 1 milion 600 tysięcy. Przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb RTG to 
kwota pomiędzy 60 a 90 tysięcy złotych, ponieważ trzeba założyć ściany i szyby ołowiane.   

Radny Andrzej Reder – W roku ubiegłym  dyskutowano o zakupie aparatu rentgenowskiego, 
w tej dyskusji uczestniczył doktor Kozubski i został zapytany czy MEDICUS planuje zakup 
takiego sprzętu, wówczas padła odpowiedź, że w Gostyninie potrzebny jest taki jeden aparat, a 
ponieważ  ZOZ  NZOZ  planował  zakup  więc  MEDICUS  odstąpił  od  zakupu.  To  nadal  się 
przedłuża.

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej Zygmunt 
Buraczyński  –  Jest  to  związane  z  kosztem zakupu  takiego  sprzętu,  wydaje  mi  się,  że  tej 
wielkości organizacyjna jaką jest  MEDICUS, chyba złą podjęłaby inwestycję gdyby zakupiła 
taki aparat. Gostynin, nie jest miejscem do rywalizacji, powinien stać się ważnym ośrodkiem 
świadczenia usług medycznych, biorąc pod uwagę przyszłe ,,termy”. Na dzień dzisiejszy mogę 
powiedzieć, że mamy dobrą obsługę medyczną, a załoga jest ustabilizowana.  



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Zakładu  Pielęgnacyjnego – Opiekuńczego 
oraz  Pracowni  RTG  będących  jednostkami  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie ul. Kruk 5.
             
                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 10 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 166/XXVIII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  6

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

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Na początku chciałabym wprowadzić autopoprawkę 
do  projektu  uchwały  i  tak  w  paragrafie  5  wprowadzamy  zmianę  zapisu,  zmienia  się  plan 
finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, zmieniają się plany finansowe zakładów 
budżetowych  oraz  w  załączniku  nr  5  do  projektu  uchwały  wprowadzamy  kwotę  4.566  zł.
w pozycji stan środków obrotowych na początek roku 2008, w pierwszej pozycji przedszkola 
oraz w rubryce kwota 4.566 zł. stan środków obrotowych na koniec 2008 roku. Jeżeli chodzi
o  planowane  zmiany  w budżecie  miasta  na  2008  rok,  to  planujemy  zwiększyć  planowane 
dochody budżetowe o  kwotę  543.724 zł.  i  jednocześnie  zmniejszyć  o kwotę  1.219.108 zł., 
proponujemy zwiększyć  planowane  wydatki  budżetowe o kwotę 567.144 zł.  i  jednocześnie 
zmniejszyć  o  kwotę  7.050.253  zł.  Planujemy  zmniejszyć  planowane  przychody  budżetowe
o kwotę 5.807.725 zł. Jeżeli chodzi o zmiany w dochodach budżetu miasta na 2008 rok, to po 
analizie  realizacji  dochodów  za  11  miesięcy  bieżącego  roku,  proponujemy  zmniejszyć 
prognozowane  dochody  o  ogólną  kwotę  681.700  zł.  W  dziale  Gospodarka  Mieszkaniowa,
z  kwoty  992.000  zł.  zmniejszamy  plan  dochodów  o  kwotę  592.000  zł.  w  rozdziale  7005,
a pozostała kwota 400.000 zł. stanowi przeniesienie planu pomiędzy rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej,  tym  samym  zwiększając  plan  dochodów  w  rozdziale  795.  W  dziale  756 
proponujemy  zmniejszyć  prognozowane  dochody  budżetowe  o  kwotę  84.300  zł.,  w  dziale 
Oświata i  Wychowanie proponujemy zmniejszyć prognozowane dochody o kwotę 5.400 zł.,
z działu 853 kwotę 137.408 zł.  stanowi przeniesienie planu do działu Pomoc Społeczna do 
właściwej klasyfikacji budżetowej i są to środki z dotacji rozwojowej. Proponujemy również 
zwiększyć  planowane  dochody  budżetowe  w  dziale  Różne  Rozliczenia  o  kwotę  6.316  zł. 
zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 roku. Jeżeli chodzi o zmiany
w planie wydatków na 2008 rok, proponujemy zwiększyć plan w dziale Transport i Łączność
o kwotę 57.000 zł. z czego 50.000 zł. przeznaczyć na modernizację chodników i budowę dróg 
oraz   7.000  zł.  na  zakup  maszyny  do  cięcia  asfaltu.  W  dziale  Gospodarka  Mieszkaniowa 
proponujemy  przesunąć  środki  pomiędzy  zadaniami  inwestycyjnymi,  jest  to  spowodowane 
zwiększeniem zakresu robót podczas realizacji inwestycji, której nie można było przewidzieć 
na  etapie  przygotowywania  dokumentacji  i  te  środki  przenosimy  w  kwocie  167.800  zł. 
Proponujemy również zwiększyć w tym dziale planowane wydatki budżetowe o kwotę 35.000 
zł. na wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek  organizacyjnych, jest 
to związane z przekształceniem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym. W dziale 
Administracja Publiczna proponujemy zmniejszyć proponowane wydatki budżetowe o kwotę 
50.000  zł.  i  jednocześnie  zwiększyć  o  kwotę  12.500  zł.  W dziale  Oświata  i  Wychowanie 
proponujemy zwiększyć planowane wydatki o kwotę 573.100 zł. z czego 73.100 zł. dotyczy 



zmniejszenia  środków  na  inwestycję  termomodernizacji  budynku  Szkoły  Podstawowej
Nr 1 i  500.000 zł. dotyczy zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na budowę nowego 
budynku Przedszkola Nr 4,  zmiana ta związana jest  z  tym,  że w bieżącym roku nie został 
wykonany  planowany  zakres  robót,  ponieważ  były  problemy  z  przeniesieniem  instalacji 
telefonicznej,  kanalizacji  deszczowej  i  wodociągu.  W  dziale  801  proponujemy  również 
zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 6.316 zł.  są to środki pochodzące części 
subwencji oświatowej na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy. W dziale Pomoc 
Społeczna  zwiększamy plan wydatków o kwotę 153.528 zł.,  kwota  ta stanowi przesuniecie 
planu  z  działu  853,  na  właściwą  klasyfikacje  budżetową  na  wydatki  związane  z  realizacją 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  W  dziale  Gospodarka  Komunalna  i  Ochrona 
Środowiska  proponujemy  zwiększyć  planowane  wydatki  budżetowe  o  kwotę  80.000  zł.  na 
zakup energii  elektrycznej  do oświetlenia  ulic,  placów i  dróg.  W dziale  Kultura i  Ochrona 
Dziedzictwa  Narodowego proponujemy zmniejszyć  planowane  wydatki  budżetowe o  kwotę 
ogólną 1.972.825 zł. i tak 4.300 zł. po rozliczeniu zadania inwestycyjnego termomodernizacja 
budynku  Domu  Kultury  oraz  1.968.525  zł.  stanowi  nie  wykorzystany  kredyt  na  zadania 
inwestycyjne  na rekonstrukcję  obiektów wzgórza  zamkowego  i  środki  z  tego  kredytu  będą 
przeniesione  na  przyszły  rok  i  wprowadzone  do  budżetu  na  2009  rok.  W  dziale  Kultura 
Fizyczna  i  Sport  proponujemy  zmniejszyć  planowane  wydatki  o  kwotę  4.133.000  zł.
i  jednocześnie zwiększyć o kwotę 55.000 zł.  W załączniku Nr 3 do projektowanej uchwały 
proponujemy zmniejszyć plan przychodu budżetu na rok 2008 o kwotę 5.807.725 zł. to jest
o nie wykorzystane kredyty i pożyczki zaciągnięte w bieżącym roku. W związku, ze zmianami 
planów  inwestycyjnych,  zmianie  ulegają  również  załączniki:  załącznik  Nr  3  do  uchwały 
budżetowej z dnia 19 grudnia 2007 roku, załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej z dnia 19 
grudnia 2007 roku, załącznik Nr 4 projektowanej uchwały oraz w załączniku Nr 10 do budżetu 
miasta na 2008 rok wprowadzamy zmianę planów przychodów i planu wydatków Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie o kwotę 14.000 zł. oraz wprowadzamy zmianę stanu 
środków  obrotowych  na  początek  2008  roku  i  na  koniec  2008  roku  o  kwotę  4.566  zł.
w Przedszkolach.

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  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

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

UCHWAŁA  NR 167/XXVIII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  7

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  290/LI/02  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie
z  dnia  26  września  2002r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina zmienionej uchwałą nr 65/VIII/07 Rady  
Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 mają 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady  



Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  26 września  2002r.  w sprawie zasad wynajmowania  lokali  
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

Burmistrz Miasta –  Pani Przewodnicząca, wysoka rado jest konieczność zmian w uchwale 
określającej  sposób  przyznawania  lokali,  socjalnych  i  tymczasowych.  Był  błąd  w  którym 
zapisano,  że  lokal  tymczasowy  przyznaje  się  na  1  rok  i  może  być  na  kolejne  okresy 
przyznawany,  jest  to  błędne,  gdyż  lokal  tymczasowy  przyznaje  się  na  pewien  czas. 
Zamieszkanie osób w pomieszczeniach tymczasowych ma charakter tymczasowy, to wynika
z ustawy. Dotychczas były tworzone lokale socjalne. My musimy zapewnić lokal tymczasowy, 
aby osoba miała czas na uregulowanie swoich spraw. Zostaną utworzone lokale tymczasowe, 
które będą służyć właśnie takim osobom, które w postanowieniu sądowym nie otrzymały lokalu 
socjalnego.    

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez  Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie miany uchwały nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2002r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasta Gostynina zmienionej uchwałą nr 65/VIII/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 
mają 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 
września 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Gostynina.

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

UCHWAŁA  NR 168/XXVIII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury
i nadania jej statutu.

Dyrektor  Domu Kultury  Jacek Michalski  –  Szanowna  rado,  panie  Burmistrzu,  nastąpiła 
zmiana nazwy z Domu Kultury na Miejskie Centrum Kultury i należy dokonać stosownych 
zapisów w statucie. Wszystkie te stare zapisy, które nosiły Dom Kultury, zostały zastąpione 
nowym czyli Miejskie Centrum Kultury. Jak również statut został dostosowany do obecnego 
stanu  prawnego.  Został  także  skorygowany  schemat  organizacyjny,  zostały  dopisane  dwa 
stanowiska, które notabene są już w placówce, a nie miały odzwierciedlenia w schemacie, jest 
to kapelmistrz miejskiej orkiestry dętej i pracownik dokumentacji ziemi miasta. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez  Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  Kultury  i  Sportu  Anna  Szczepanowska  – opinia 



pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – otwieram dyskusję.

Radny  Andrzej  Reder  –  Mam  pytanie  odnośnie  schematu  organizacyjnego,  pracownik 
kulturalno – oświatowy jakie ma zadania.

Dyrektor Domu Kultury Jacek Michalski – Jest to pracownik, który przygotowuje wszystkie 
imprezy kulturalne organizowane przez instytucję.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury i nadania jej statutu.

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

UCHWAŁA  NR 169/XXVIII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  opłat  za  świadczenia  przedszkoli  
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i  Przedszkoli  Michał Łoś –  Projekt 
uchwały zmienia jedynie liczby w stosunku do poprzedniej uchwały. W związku z wyliczonymi 
kosztami na przyszły rok przedszkoli, koszty te na jedno dziecko miesięcznie przypadać będzie 
około 570 zł., stąd w paragrafie 1 punkcie b), mamy wymienioną tę kwotę dla dzieci, których 
stałe miejsce zamieszkania,  znajduje się poza obszarem Gminy Miasta Gostynina,  te  dzieci 
będą ponosiły całkowity koszt pobytu w przedszkolu. Natomiast kwota 171 zł., którą mamy
w punkcie a),  jest  to 30% tej  kwoty. Wyżej  wymienione kwoty wynikają ze zwiększonych 
kosztów, które będą ponoszone przez Przedszkola w 2009 roku.

Burmistrz Miasta –  Pan dyrektor, mówił o kosztach 171 zł., po przeliczeniach przez urząd
i ograniczeniu niektórych kosztów w przedszkolach, chcę wnieść autopoprawkę do projektu 
uchwały i zaproponować stawkę 160 zł. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez  Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  Kultury  i  Sportu  Anna  Szczepanowska  – opinia 
pozytywna  wraz  z  podjętym  wnioskiem  na  ostatniej  komisji  ,,obniżenia  stałej  opłaty  za 
świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę miasta Gostynina do kwoty 160 zł.”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – otwieram dyskusję.

Radny Andrzej Reder – Jaka jest liczba dzieci spoza gminy miejskiej Gostynin.

Burmistrz Miasta – w tej chwili gmina nie dopłaca, a skoro nie dopłaca to znaczy, że takich 
dzieci nie ma. 



Radny Andrzej Robacki – Ja w kwestii sprostowania, gmina wiejska pokrywa koszty dzieci 
zamieszkałych  na  terenie  Kruka,  ponieważ  przedtem  Kruk  przynależał  do  miasta  i  kiedy 
zmieniła się sytuacja i mieszkają teraz w Gorzewie na ul. Kruk, jest taka dopłata. 

Radny Andrzej Reder – Ile jest tych dzieci?

Radny Andrzej Robacki –  Na dzień dzisiejszy jest dwoje dzieci.

Burmistrz Miasta – panie, dyrektorze czy gmina posiada takie dzieci i czy dopłaca?

Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli  Michał  Łoś  –
W ubiegłym roku były takie dzieci, a na dzień dzisiejszy to będę musiał sprawdzić.

Burmistrz  Miasta  –  A czy  było  podpisane  porozumienie,  między  burmistrzem a  wójtem?

Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli  Michał  Łoś  – nie
 
Burmistrz Miasta – To jaka jest podstawa?

Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli  Michał  Łoś  –  Na 
podstawie uchwały. Ta uchwała o której mówimy została zmieniona w sierpniu. 

Radny Andrzej Reder – Na komisji rozmawialiśmy o tym, że w przedszkolach jest więcej 
dzieci niż miejsc, więc komuś można odmówić. Czy są opracowane jakieś kryteria.

Burmistrz Miasta – Aktualnie brakuje miejsc w naszych przedszkolach. 

Radna Anna Szczepanowska – Rozmawiałam z dyrektorami przedszkoli i wiem, że są listy 
rezerwowe  na  których  są  dzieci  oczekujące  na  miejsca  w  przedszkolach.  Koszt  całkowity 
utrzymania dziecka jest 570 zł miesięcznie i miasto uczestniczy w utrzymaniu każdego dziecka 
w  70%.  Rodzic  płaci  tylko  30%.  A  podwyżkę,  którą  teraz  ustalamy  jest  spowodowane 
wzrostem energii i gazu.

Burmistrz Miasta – Do każdego dziecka, miasto w 2009 roku co miesiąc dołoży ponad 400 zł. 

Radny  Krzysztof  Giziński  –  Najchętniej  byśmy  zatrzymalibyśmy  ten  poziom  cen  na 
dotychczasowym tzn. 150 zł., propozycja była taka aby było171 zł. W sensie ekonomicznym ta 
zwyżka i tak nie byłaby proporcjonalna do innych kosztów. Jednak z uwagi na to aby tego 
ciężaru do końca nie przerzucać na rodzica, kwota ta została zmniejszona do 160 zł. Ciężar 
wydatków na trzy przedszkola Gostynińskie to jest prawie 1 milion 900 tysięcy złoty rocznie,
z czego  około 700 tysięcy złotych to są opłaty od rodziców. Nadmienić także trzeba, że jeśli 
chodzi o przedszkola to nie ma dotacji celowej.

Radny Andrzej  Reder –  Problem polega na tym,  że dużo większa podwyżka dotyka tych 
rodziców którzy mają dzieci  w Przedszkolu Nr 5, niż tych które mają w Przedszkolu Nr 4, 
wydaje mi się, że tu jest główny problem. 21 lipca została podjęta uchwała, która uśredniła te 
opłaty,  nie  wiem czy  ta  uchwala  była  fortunna.  To co  trzeba  też  podkreślić  to,  to,  że  pan 
Burmistrz buduje przedszkola.



Burmistrz Miasta – Biedne wielodzietne rodziny otrzymują pomoc od miasta, poprzez naszą 
jednostkę organizacyjną MOPS. Na dzień dzisiejszy jest opłacanych 40 dzieci.  

Radny Przemysław Łudczak – Mówimy o krokowym dochodzeniu do ceny, w poprzednich 
latach nie było podwyżek w przedszkolach, więc rodzice zaoszczędzili. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Miasta Gostynina. 
  
                     Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 10 radnych, 
                                                                         przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 170/XXVIII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii  
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla  
poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników  Zakładu  Oczyszczania  Miasta
w Gostyninie. 

Burmistrz  Miasta  –  Zakład  Oczyszczania  Miasta  zwrócił  się  z  prośbą  o  podwyższenie 
najniższego wynagrodzenia z 700 zł. na 800 zł. i o wartość jednego punktu z 3 zł. do 5 zł. To 
nie  jest  wielka podwyżka.  Obecnie  najniższe wynagrodzenie kierowcy – ładowacza wynosi 
1300 zł. po podwyżce byłoby najniższe 1430 zł a najwyższe 1800 zł. W przypadku starszego 
księgowego wynosi 1360 zł., po zmianach najniższe to kwota 1350 zł. natomiast  najwyższe 
1900 zł. Wynagrodzenie Głównego Księgowego po zmianie rozporządzenia w sprawie zasad 
wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego z dnia 22 kwietnia 2008 roku nie mieści  się w obecnie 
ustalonych kategoriach zaszeregowania.  Obecnie  wynagrodzenie wynosi  2000 zł.,  a  według 
kategorii  zaszeregowania  winno  być:  dla  najniższego  2105  zł.  a  dla  najwyższego  2625 zł. 
Myślę, że należą się podwyżki tym pracownikom. 

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 Krzysztof Giziński – Na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, rozmawialiśmy
z  kierownikiem  ZOM  -  u  i  te  podwyżki  nie  zabiorą  dochodu  jednostce.  Zakład  sam się 
finansuje.

Radny  Andrzej  Robacki  –  Popieram  te  podwyżki.  Ustalenie  najniższego  wynagrodzenia 
według pierwszej  grupy zaszeregowania i  wartość jednego punktu,  umożliwia przy zmianie 



wynagrodzeń ustalanie wynagrodzeń w grupach. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie  ustalenia  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego w I  kategorii  zaszeregowania 
oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych 
kategorii zaszeregowania pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta w Gostyninie. 

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

UCHWAŁA  NR 171/XXVIII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Uchwalenie budżetu Miasta Gostynina na 2009 rok.

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Projekt budżetu miasta na 2009 rok 
został przedłożony w miesiącu listopadzie, radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w celu 
wydani  opinii.  Dostarczyliśmy  państwu,  zmiany  do  projektu  budżetu  na  2009  rok, 
wprowadzone na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej. Omówię projekt, który państwo 
macie,  następnie  zmiany  wnioskowane  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  oraz 
autopoprawki,  które  mają  wpływ  na  zmianę  tego  projektu,  a  miały  miejsce  już  po  jego 
przedłożeniu,  czyli  po  15  listopada  bieżącego  roku.  Prognozowane  dochody  na  rok  2009 
wyszacowaliśmy na kwotę 43.731.373,00 zł., na tę kwotę składają się dochody własne i ich 
udział wynosi prawie 64%, pochodzą one głównie z podatków i opłat lokalnych, ich struktura
w układzie procentowym całych dochodów wynosi 48,5%. Najwyższą pozycję stanowi udział 
w podatku dochodowym od osób fizycznych, sięga on prawie 10 milionów złotych. Drugą dużą 
pozycją  jest  podatek  od  nieruchomości  zarówno  od  osób  fizycznych  jak  i  prawnych. 
Drobniejsze podatki to leśny, rolny, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od 
środków  transportowych.  Dochody  z  majątku  gminy  dotyczą  sprzedaży  składników 
majątkowych, głównie ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań komunalnych, bądź całych 
budynków,  sięgają  one  6  milionów  złotych.  Następną  dość  znaczącą  pozycją  w  naszym 
budżecie jest subwencja, która w roku 2009 będzie stanowiła 25% ogólnych dochodów, jest ona 
podzielona na subwencję oświatową, wyrównawcza i równoważącą. Subwencje wyrównawcza 
i równoważąca zostały wprowadzone kilka lat temu z uwagi na to, że w pewnym okresie czasu 
został  zlikwidowany  podatek  transportowy  od  aut  osobowych,  otrzymywaliśmy  również 
dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych, ta dotacja została zlikwidowana i to się znalazło 
w subwencji równoważącej. Dla przykładu, powiem, że w roku bieżącym otrzymujemy jej 171 
tysięcy złotych, głównie związana jest z dodatkami mieszkaniowymi. Na dodatki mieszkaniowe 
w roku bieżącym wydamy 662 tysiące złotych. Do realizacji zadań własnych gminy jak i zadań 
zleconych  jest  przekazywana  dotacja  przez  Wojewodę  i  dotacje  na  zadania  własne  gminy 
stanowią prawie 2,5% dochodów własnych, natomiast na zadania zlecone gminy sięgają prawie 
9%. Jeśli chodzi o dotacje  na zadania zlecone gminie w największym stopniu dotyczy to naszej 
jednostki,  która  realizuje  te  zadania  i  jest  to  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  tam są 
kierowane największe kwoty dotacje celowe i tak w roku 2009 tych dotacji na zadania zlecone i 
własne  przeznaczamy  6  milionów  782  tysiące  złotych,  jest  to  mniejsza  kwota  aniżeli 
otrzymaliśmy  w  roku  2008  z  uwagi  na  to,  że  dzieje  się  tak  już  od  kilku  lat,
że w okresie realizacji budżetu otrzymujemy dodatkowe informacje o zwiększeniu środków na 
dotacje. Z zaplanowanych dochodów, które stanowią 43 miliony 731 tysięcy złotych, został 



przygotowany plan wydatków, kierując się zadaniami własnymi i zleconymi. Plan wydatków na 
zadania bieżące gminy wynosi 31 milionów 927 tysięcy złotych. Największa pozycję stanowią 
wydatki na Oświatę, sięgają one 36%, są to wydatki bieżące jak i realizacja wydatków zadań 
inwestycyjnych. Mniejsze pozycje takie jak 12% kierowane są na Gospodarkę Mieszkaniową
i  Budownictwo Mieszkaniowe.  Administracja  około 10%, transport  5%, Kultura  i  Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego 7,5% jest tutaj realizowane zadanie inwestycyjne odbudowa  zamku. 
Pozostałą  kwotę  z  planu  wydatków  stanowią  zadania  inwestycyjne,  jest  ich  aż  27,  ale 
zakładając, że w Transporcie  i Łączności, dotyczy to dróg publicznych budowy i modernizacji 
chodników, tych zadań w tej pozycji będzie o wiele więcej. 
Regionalna Izba Obrachunkowa złożyła nam wniosek dotyczący poprawek są to merytoryczne 
sprawy,  poza  jedną  dotyczącą  cmentarza  parafialnego.  W  naszym  projekcie  budżetu 
przeznaczyliśmy 50 tysięcy złotych z własnych dochodów na modernizację grobu nieznanego 
żołnierza  na  cmentarzu  parafialnym,  wcześniej  został  skierowany  wniosek  do  Wojewody
o przekazanie dotacji celowej i taką otrzymaliśmy, wynosi ona 20 tysięcy złotych, następne 
wnioski do innych instytucji też zostały złożone i mamy zapewnienia że te środki w określonej 
wysokości otrzymamy. Uznaliśmy że dołożymy z własnych dochodów i  wyremontujemy tę 
kwaterę. Regionalna Izba ma do tego uwagi, uznano, że są to zadania Wojewody i my w tych 
kosztach  nie  powinniśmy partycypować.  W związku z  tym,  z  tego paragrafu te  50 tysięcy 
złotych zmniejszyliśmy i przenieśliśmy te środki do rezerwy budżetowej. Rezerwa wynosiła 
przedtem 200 tysięcy złotych, a po zmianie wynosi 250 tysięcy złotych. Poza tym zgłoszono, 
nam cały szereg zmian literowych, uznano również, że w naszym projekcie przedstawiliśmy 
dwa  załączniki,  jeden  odnośnie  dotacji  dla  jednostek  kultury,  drugi  załącznik  obejmował 
dotację dla zakładów budżetowych.  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że to powinna 
znajdować się w jednym załączniku. W związku z tym, przenieśliśmy dotacje przedszkoli do 
załącznika dotacji dla instytucji kultury i tym sposobem wypada nam jeden załącznik i zmienia 
się cała kolejność załączników. Następnie był taki załącznik dotyczący prognozy długu gminy, 
Izba stwierdził, że to ma nie być załącznik, tylko informacja.  Gdy jest przenoszona jakaś kwota 
z paragrafu do paragrafu bądź z rozdziału do rozdziału to zmienia się wszystko, całe rozliczenie 
w rozdziale czy w danym dziale, dlatego tych zmian przedstawionych państwu jest sporo. Gdy 
zmienia nam się tabelka to automatycznie musi zmienić się część opisowa. 
Następnie  dość ważna  zmiana,  dotyczy tego,  że  w naszym projekcie  budżetu  umieściliśmy 
dotacje dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20 tysięcy złotych na pokrycie 
kosztów związanych z zakupem samochodu i 10 tysięcy złotych dla Szpitala w Kruku na zakup 
inkubatora. Te zadania zostały ujęte jako dotacja celowa na zadania inwestycyjne i były one 
również  w załączniku  inwestycyjnym.  Uznano,  że  nie  powinny one  znaleźć  się  w naszym 
załączniku  inwestycyjnym,  a  w  wydatkach  majątkowych,  natomiast  Starostwo  będzie 
wykazywało to jako zadanie inwestycyjne, ponieważ będzie realizowało to zadanie. W okresie 
późniejszym  zostaną  podpisane  porozumienia  ze  Starostą  na  przyjęcie  tej  dotacji  celowej.
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przygotowywał  nam materiał  i  wykazywał  w  formie 
pisemnej,  te  środki które otrzymuje z naszego budżetu jako dotacje  i  tutaj  też  jest  zmiana, 
zamiast tej dotacji będą to wydatki lub środki tzn. środki pochodzące z budżetu.  
W załączniku o zadaniach inwestycyjnych, przedstawiliśmy państwu, źródła pokrycia danego 
zadania między innymi były tam środki własne, pożyczki, kredyty. Okazuje się, że teraz nie 
możemy zaciągać kredytów na zadania inwestycyjne, tylko na pokrycie deficytu budżetowego 
bądź na spłatę kredytu. Jest to bardzo nie korzystna forma dla gmin, nawet przy ogłaszaniu 
przetargu o kredyt. Banki, za pewne będą uznawały, że jeżeli ogłosimy przetarg o zaciągnięcie 
kredytu na pokrycie kredytu, to będą do tego podchodziły tak, że gmina jest tak zadłużona, że 
nie ma z czego spłacać kredytu. Wtedy koszty obsługi kredytu za pewne będą wyższe. My 
korzystamy  z  pożyczek  preferencyjnych,  głównie  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i jeżeli, my w naszym budżecie wykażemy, że mamy środki własne, to Fundusz 



uzna, że jest nam nie potrzebna pożyczka. Ale w tej chwili  tak jest, gdyż został zmieniony 
zapis  w  ustawie  o  finansach  publicznych.  My  ubiegając  się  o  taką  pożyczkę  podajemy 
informację  Wojewódzkiemu  Funduszowi  w  formie  wyciągu  cały  załącznik  o  zadaniach 
inwestycyjnych, wykazujemy gdzie to zadanie jest, jakie środki mamy i ile  kredytu chcemy 
zaciągnąć.  W  związku  ze  zmianą  liczby  załączników,  wszystko  ulega  zmianie,  wszystkie 
liczby,  literówki,  również  przeniesienie,  np.  zadanie  inwestycyjne  dotyczące  rekonstrukcji 
obiektu, zostało przeniesione do rozdziału 921, a dotychczas było w 92195, było tak przez kilka 
lat, teraz Izba uznała, ze musi być to w zabytkach. Również został przeniesiony ,,ratusz” do 
tego zadania. 
Wnosimy autopoprawkę do tego projektu: 

1. Na  początku  sesji  kiedy  były  wprowadzane  zmiany  do  budżetu  roku  2008,  został 
zmieniony plan wydatków na zadaniu rekonstrukcja zamku i wzgórza zamkowego, ten 
plan  został  zmniejszony  o  kwotę  1milion  968  tysięcy  525  złotych  i  to  zadanie 
proponujemy wprowadzić do projektu budżetu na 2009 rok, jednocześnie zwiększając 
przychody. Przychody po zmianach będą wynosiły 8 milionów 845 tysięcy 143 złote. 
Plan  wydatków  po  zmianach  w naszym  budżecie  będzie  wynosił  48  milionów 857 
tysięcy 375 złotych. Budżet nasz zamknie się deficytem w wysokości 5 milionów 126 
tysięcy złotych z czego pokrycie nastąpi z kredytu w wysokości 3 miliony 654 tysiące i 
ze środków wolnych 1 milion 471 tysięcy złotych.  

2. W  wydatkach  w  dziale  926  rozdziału  92604  zmienia  się  paragraf  2510  dotacja 
podmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1 milion 10 tysięcy złotych na 
paragraf 2650 dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1 milion 
10 tysięcy złotych i  wprowadza się nowy załącznik ,,Dotacje przedmiotowe w 2009 
roku”,  zakres  dotacji:  z  tytułu dopłaty do utrzymania  1 metra  obiektów sportowych: 
stadion, basen, hala sportowa, kort tenisowy i lodowisko.

3. W załączniku numer 9 ,,Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 
rok – Dotacje dla zakładów budżetowych” w pozycji Przedszkola wprowadza się stan 
środków obrotowych na początek  2009 roku w kwocie  4  tysiące  566 złotych  i  stan 
środków obrotowych na koniec 2009 roku w kwocie 4 tysiące 566 złotych. 

Nasz projekt jaki państwu przedstawiliśmy zamknął się deficytem budżetowym i przedstawiona 
była prognoza długów, też ten załącznik następuje zmianie, gdyż trzeba jeszcze wprowadzić 
koniec  2007  roku.  Zadłużenie  nasze  na  konie  2008  roku  będzie  wynosiło  18  milionów
786  tysięcy  złotych,  w  ciągu  roku  2009  zamierzamy  zaciągnąć  nowe  pożyczki  i  kredyty
w wysokości 5 milionów 455 tysięcy, natomiast będziemy spłacać, te które były zaciągnięte 
wcześniej i jest to kwota 3 miliony 754 tysiące złotych, z tego pożyczki 1 milion 109 tysięcy 
złotych, kredyty 2 miliony 610 tysięcy złotych, poręczenia dla MTBS 35 tysięcy 400 złotych. 
Odsetki od tych kredytów w roku 2009 zostały skalkulowane na kwotę 836 tysięcy złotych, one 
również mogą ulec zmianie, gdyż zmieniają się stopy procentowe.   

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,

Przewodnicząca 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 
2009 rok oraz 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 i Opieki Społecznej – opinia pozytywna, 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,
Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  -  opinia  Komisji  w  sprawie  projektu  budżetu  
Miasta Gostynina – stanowi załącznik do protokołu.

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – otwieram dyskusję. 

Radny Andrzej Reder –  Od kiedy jestem radnym, to zauważyłem, że budżet się podwoił, 
myślę,  że  jest  to  sukces.  To  co  chciałbym  podkreślić,  to  wzrost  inwestycji  drogowych
w stosunku do roku ubiegłego. Cieszy mnie to, że wspieramy Szpital Powiatowy w zakresie 
ochrony zdrowia. Dobrze, że jest uwzględniona pomoc dla jednostek powiatowych, to znaczy 
dla  Państwowej  Straży  Pożarnej  i  Policji,  to  poprawi  przecież  bezpieczeństwo  publiczne.
W sposób szczególny interesują nas sprawy Oświaty, uważam, że jest właściwy i mam nadzieję 
że te zadania będą realizowane tak jak do tej pory. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że dobrze 
byłoby pomyśleć o tej sali w której się znajdujemy, aby zainstalować sprzęt multimedialny.

Radny Krzysztof Giziński -  Mam pytanie, opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
jak i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczyła projektu budżetu, który był złożony
w listopadzie, w związku z tym opinię którą odczytałem ona dotyczyła projektu pierwotnego, 
przed  uwagami  i  przed  ich  uwzględnieniem,  ponieważ  są  zmiany,  ale  głównie  jeśli  chodzi
o deficyt budżetowy związany z przesunięciem inwestycji, to czy w sensie prawnym integralnie 
projekt budżetu z tymi zmianami jeszcze raz bezie wysyłany do RIO. 

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz - Jesteśmy zobowiązani do 15 listopada 
przedłożyć projekt budżetu do RIO i państwu, ale przez półtora miesiąca następują zmiany, 
które mają wpływ na realizację tego projektu. RIO i Państwo wydaliście opinie pozytywną na 
bazie przedłożonego projektu, natomiast  dzisiaj zgłosiliśmy autopoprawki zwiększając plany 
wydatków, deficytu i pokrycia tego deficytu jak i przesuniecie na przykład dotacji podmiotowej 
na przedmiotową i  to jest  autopoprawka.  Teraz do rady należy przyjęcie  autopoprawek bez 
wymaganej dodatkowo opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Radny  Przemysław  Łudczak  –  Chciałem,  państwu  zwrócić  uwagę  na  zapis  w  budżecie 
odnośnie realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewczynek. Bardzo dziękuję 
Burmistrzowi  i  twórcom  tego  projektu  budżetu,  że  ten   zapis  się  pojawił  i  że  taką  akcję 
będziemy mogli przeprowadzić.  

Burmistrz  Miasta  –  Chce  państwu  zwrócić  uwagę  na  procentową  wartość  wydatków  na 



inwestycje w stosunku do wielkości całego budżetu. Wydatków mamy 48 milionów 857 tysięcy 
złotych i jak weźmiemy pod uwagę, że na inwestycję wydamy w 2009 roku około 17 milionów, 
to  jest  to  35%. Miasto Gostynin  za  2006 rok zostało  laureatem najlepszej  gminy miejskiej
w rankingu Rzeczpospolitej Ministra Finansów. Miasto Gostynin od wielu lat inwestuje, to ma 
wpływ  na  szybki  rozwój  dynamiczny  rozwoju  miasta.  Takie  przedsięwzięcie  jak  ,,termy 
Gostynińskie” jest  realizowane bez zadłużenia.  To jest  miasto dynamiczne i budżet też jest 
dynamiczny. 

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag.

 e)   głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

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

UCHWAŁA  NR 172/XXVIII/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  12

Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2008.

Do sprawozdań z pracy stałych komisji  Rady Miejskiej nie zgłoszono pytań i uwag.

Za przyjęciem informacji opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było. 

D o  p u n k t u  13

Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2008.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  sprawozdanie
z pracy Rady Miejskiej za okres od stycznia do listopada 2008roku.

Za przyjęciem informacji opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było. 

D o  p u n k t u  14

Przyjęcie protokołu z XXV, XXVI, XXVII sesji Rady Miejskiej.

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

Za przyjęciem protokołu   z  XXV,  XXVI,  XXVII  sesji  Rady Miejskiej głosowało 11 radnych, 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokoły zostały przyjęte.



D o  p u n k t u  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  –  Gmina  Gostynin  czyni  starania  utworzenia  własnej  siedziby  wraz
z  bankiem  PKO  BP  przy   ul.  Wojska  Polskiego,  wnieśli  wniosek  o  wydanie  warunkach 
zabudowy. Jedno skrzydło tego budynku byłoby do dyspozycji gminy.  
Nie  może  tak  być,  że  majątek  Skarbu Państwa,  który był  komunalizowany i  ustawy jasno 
określają, że to co jest w granicach gminy to jest danej gminy, w tej decyzji komunalizacyjnej 
Wojewody ówczesnego Płockiego było kilka nieruchomości zawartych w jednej decyzji,  co 
było  bardzo  niekorzystne  dla  miasta  do  wyprostowania.  W  tej  chwili  jesteśmy  na  etapie 
końcowym poprzez wpisanie do ksiąg wieczystych. 
Jeśli chodzi o oświetleni małej obwodnicy, to informuję, iż nie możemy wyłączyć, z uwagi na 
to,  że  zadanie  jest  jeszcze  na etapie  czynności  odbiorczych.  Gdy zostanie  odebrany wtedy 
oświetlenie zostanie wyłączone. 
Radny Reder  pytał  także czy można by wpłynąć na przyspieszenie utwardzenia dojazdu do 
leśniczówek.  Będę w tej  sprawie rozmawiał  z  inwestorem i  myślę,  że  się  uda.  Obwodnica 
będzie ukończona na koniec przyszłego roku. 
W  odpowiedzi  na  pytanie  radnej  Pawikowskiej,  odczytam  odpowiedz  na  wystąpienie
Urzędu  Miasta  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  Departamentu 
Nieruchomości  Infrastruktury,  dotyczą  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu  ul.  Wojska 
Polskiego z ul. Legionów Polskich.
,,W odpowiedzi na Państwa pismo nr DM. 7469/08 z dnia 3 listopada 2008 roku, Departament 
Nieruchomości  Infrastruktury  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego, 
informuje, że po otrzymaniu Państwa wystąpienia, tutejszy departament sprawdził parametry 
sygnalizacji  świetlnej  sterującej,  w dniu  obecnym ruchem drogowym na skrzyżowaniu  ulic 
Wojska  Polskiego  i  Legionów  Polskich,  droga  wojewódzka  575  w  Gostyninie.  Obliczona 
według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach Dziennik Ustaw z 2003 roku  Nr 220 poz. 
2181,  minimalna  długość  sygnału  zielonego  /łączna  długość  sygnału  zielonego  i  zielonego 
migającego/ może wynieść w przypadku przejścia zlokalizowanego na południowym wylocie 
ul. Wojska Polskiego 8 sekund. W programie sygnalizacji, sygnał zielony na przedmiotowym 
przejściu dla pieszych wyświetlany jest przez 10 sekund. Fakt, że w czasie przekraczania jezdni 
pieszy  otrzyma  sygnał  czerwony nie  oznacza,  że  nie  może  on  kontynuować przechodzenia 
przez jezdnię. Sygnał czerwony wyświetlany przez sygnalizator nadający sygnał dla pieszych 
oznacza bowiem zakaz tylko wejścia na jezdnię, nie dotyczy więc z definicji osób znajdujących 
się  w chwili  jego  zapalenia  na  jezdni.  Jednocześnie  pragniemy  Państwa  poinformować,  że 
stosowane  zgodnie  z  przepisami  wyżej  wymienionego  rozporządzenia  zabezpieczenia 
programowe,  zapewniają  bezpieczne  przekraczanie  przejścia  pieszemu  wkraczającemu  na 
przejście, nawet w ostatniej sekundzie sygnału zielonego migającego. Mając na uwadze powód 
dla  którego  czas  trwania  tego  sygnału  wynosi  10  sekund,  czyli  konieczność  ograniczenia
do  minimum  potencjalnych  kolizji  pomiędzy  pieszymi  korzystającymi  z  tego  przejścia
z  pojazdami  skręcającymi  w  prawo  zachodniego  wlotu  ul.  Legionów  Polskich,  przy 
jednoczesnej  konieczności  zapewnienia  maksymalnej  przepustowości  skrzyżowania  nie 
uważamy za celowe wydłużenie trwania na przejściu sygnału zielonego”.



D o  p u n k t u  16

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Dziękuję Państwu serdecznie 
za cały rok pracy. Myślę, że był to dobry rok. Życzę wszystkiego najlepszego na Nowy 2009 
Rok.

D o  p u n k t u  17

Zamknięcie obrad.

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

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz
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