
PROTOKÓŁ  NR  XXXI/2009

z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie 
odbytego w dniu 29 kwietnia 2009 roku

Stan Rady – 15 

Obecni -  14

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1430

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta Syska – Szymczak – otwieram obrady XXXI  sesji 
Rady Miejskiej w Gostyninie. Witam pana Włodzimierza Śniecikowskiego Burmistrza Miasta 
Gostynina,  panią  Jadwigę  Kaczor  Zastępcę  Burmistrza,  panią  Wiesławę  Pilichowicz 
Pełnomocnika  ds.  Finansowych.  Witam  zaproszonych  gości  w  osobach:  panią  Renatę 
Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, panią Grażynę 
Witkowską  Zastępcę  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gostyninie,  panią  Grażynę 
Pączek  Inspektora  ds.  Oświaty  z  Miejskiego  Zespołu Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli  . 
Witam państwa  radnych  ,  młodzież  z  Zespołu Szkół  im.  Marii  Skłodowskiej  Curie,  którzy 
dzisiaj  goszczą  wraz  z  opiekunem  panią  Iwoną  Janeczko  oraz  grupę  uczniów  z  Liceum 
Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Gostyninie.  Witam  mieszkańców  miasta 
Gostynina, przedstawicieli gostynińskiej prasy i telewizji . Witam panie z Biura Rady.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący   Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  proponowany  
porządek sesji.

Przewodniczący  Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy ktoś z państwa ma uwagi 
odnośnie porządku.



Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – pani przewodnicząca, wysoka rado. Proszę o 
wprowadzenie  do  dzisiejszego  porządku  obrad  dwóch  projektów  uchwał,  które  były 
opiniowane przez komisje.  Punkty to „Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy” 
dotyczy  to  osiedla  Zazamcze  ,   oraz  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy” 
dotyczy odcinka ulicy Targowej, który prowadzi od Targowicy do ul. Dybanka. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu  „Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy  
ulicy” opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy  
ulicy” opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący  Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – punkt w sprawie nadania nazwy 
ulicy  znajdzie  się  pod  numerem  15,  a  zmiana  nazwy  ulicy  jako  16.  Obrady  zakończymy 
punktem 20 porządku posiedzenia.  

Za  przyjęciem  porządku  posiedzenia  opowiedziało  się  13  radnych  głosów  przeciw  i  
wstrzymujących się nie było.
Porządek przyjęto.

W trakcie głosowania radny Paweł Kijek  był nieobecny na sali posiedzeń. 

Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych na 

terenie miasta Gostynina.
6. Organizacja Dni Gostynina.
7. Ocena realizacji budżetu miasta Gostynina za 2008 rok oraz głosowanie nad udzieleniem 

absolutorium Burmistrzowi Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagrodzenia,  warunków  przyznawania 
dodatków  do  wynagrodzenia  oraz  utworzenia  specjalnego  funduszu  na  nagrody  dla 
nauczycieli  oraz  zasad  przyznawania  tych  nagród  w  szkołach  i  przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  planu  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego 
nauczycieli,  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez 



szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  w  2009  roku,  specjalności  i  form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  określającego  kryteria  i  tryb  przyznawania 
nagród  za  osiągnięcia  dydaktyczno  –  wychowawcze  dla  nauczycieli  ze  specjalnego 
funduszu nagród.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do nowotworzonego 
podmiotu – spółki  prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” 
Sp. z o.o.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania 
remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
17. Przyjęcie protokołu  z XXX sesji Rady Miejskiej. 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza 
Miasta Gostynina za okres od 16 marca 2009r do 27 kwietnia 2009r – sprawozdanie stanowi  
załącznik do protokołu.

Burmistrz Miasta - Przygotowałem skrótowy opis funkcji budowy Term Gostynińskich, który 
odczytam w sprawach różnych.

Radny  Przemysław  Łudczak –  moje  pytanie  dotyczy  term  gostynińskich,  jakie  jest 
zainteresowanie poważnych instytucji jeżeli chodzi o składanie ofert oraz kiedy ruszy dalsza 
budowa małej obwodnicy i jaką funkcję będzie spełniał odbudowany zamek.  

Burmistrz  Miasta Włodzimierz  Śniecikowski –  najpierw odpowiem na pytanie  dotyczące 
funkcji Zamku . Jest to obiekt hotelowo – restauracyjny, na antresoli będzie znajdowała się 
kawiarnia,  w komnacie  zamkowej  na  dole  będzie  restauracja,  w dalszej  części  są  pokoje 
hotelowe i mała salka konferencyjna, następnie sala muzealna. 
Mała obwodnica – do 15 czerwca ma być projekt . W końcu czerwca przekażemy dokumenty 
związane  z  gruntami,  spodziewamy  się  że  przetarg  będzie  w  drugiej  połowie  lipca  na 
budowę, jeżeli nie będzie zahamowań.  Roboty budowlane muszą się rozpocząć w tym roku i 
wiosną muszą się zakończyć. Dążę do tego,  aby najpierw ruszyła duża obwodnica z uwagi na 
samochody wielkogabarytowe, które poruszając się po małej obwodnicy mogłyby ją niszczyć. 
21 kwietnia zwołałem spotkanie w sprawie ustalenia i zaplanowania dalszych prac przy małej 



obwodnicy. W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg i 
przedstawiciele Departamentu Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego. 

Radny  Arkadiusz  Górski –  proszę  o  wyjaśnienie  gdzie  będzie  budowany  blok  socjalny, 
ponieważ  z  informacji  przedstawionych  przez  pana  burmistrza  wynika,  że  przy  ul. 
Krośniewickiej 2, a jest to teren szkoły. 

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – teren jest przy ul. Kościuszkowców i przy ul. 
Krośniewickiej.  

Radny Arkadiusz Górski -  Ogłoszenie przetargu na projektowanie i wykonawstwo zadania 
„Termy  Gostynińskie”  -  życzę  żeby  godne  firmy  się  zgłosiły  i  wygrała  najlepsza.  Jest  to 
zadanie niezmiernie ważne dla burmistrza i wszystkich mieszkańców Gostynina, ponieważ 
jest to koło zamachowe rozwoju naszego miasta.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – zainteresowanie budową term jest, wiele firm 
pyta, kiedy będzie ogłoszony przetarg. Będzie komisja przetargowa, która będzie to oceniać. 

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w okresie międzysesyjnym do 
Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja. Proszę o zadawanie pytań.

Radny  Andrzej  Reder –  pierwsze  pytanie  dotyczy  przetargu  na  zadanie  „Termy 
Gostynińskie”,  jest  to  olbrzymie  zadanie.  Kosztorys  porównywalny  jest  ze  stadionem 
narodowym  i  rząd  Polski  powołał  spółkę  Narodowe  Centrum  Sportu,  które  ten  stadion 
buduje.  W  związku  z  tym  zadaniem;  czy  Urząd  Miasta  samodzielnie  realizuje  całe 
postępowanie przetargowe, czy jest wsparcie zewnętrzne.? 
Koleje  pytanie  związane  też  jest  z  Termami:  przy  założeniu,  że  wszystko  pójdzie  dobrze 
(zostaną złożone oferty, zostanie wyłoniony wykonawca), kiedy jest szansa na rozpoczęcie 
prac?  Drugi  scenariusz  mniej  optymistyczny,  ponieważ  jest  to  gigantyczne  zadanie  więc 
mogą  być  protesty,  przy  takim  założeniu  jeśli  wszystko  się  opóźni,  to  jak  taka  będzie 
realizacja.  Czy jest zainteresowanie ze strony firm zagranicznych?. 
Następnie interesuje mnie sprawa dużej obwodnicy – czy harmonogram jest realizowany, czy 
nie ma jakiś kłopotów i czy nie jest zagrożony termin oddania obwodnicy do użytku. 
Kolejne  pytanie  dotyczy  terenu  Dybanki,  czy  jest  rozważana  możliwość  ustawienia 
sanitariatów na terenie kąpieliska.? Oraz czy istnieje projekt, aby do Gostynina sprowadzić 
Żubry?.



Radna Lidia Pawikowska – chcę ponowić prośbę  o wyrównanie i powiększenie powierzchni 
przy Skateparku. 

Radny  Krzysztof  Giziński –  moje  pytanie  dotyczy  inwestycji  zamku gostynińskiego.  Plany 
funkcjonowania tych obiektów -  czy będzie tam wyłoniony ajent, który będzie prowadził ten 
zamek,  czy  może  będzie  wyłoniona  nowa  spółka  miejska,  która  będzie  prowadziła  tam 
działalność.
Drugie zapytanie dotyczy wypalania na terenach prywatnych posesji odpadów organicznych i 
nieorganicznych. Kilkoro mieszkańców z terenu Gostynina zwróciło się do mnie z pytaniem, 
czy miasto posiada uchwałę lub może jest ustawa, która zabrania wypalania odpadów na 
terenie posesji. 
Mam również prośbę w kwestii Zalewu, aby zwrócić uwagę gminie wiejskiej Gostyninie, na 
uporządkowanie tego terenu.  

Radny Andrzej Robacki – dostałem niepokojącą informację dotyczącą dużej obwodnicy. Czy 
jest prawdą, że została zakłócona płynność finansowa. Płatność pracownikom przy budowie 
jest podobno wstrzymywana. Czy rzeczywiści taki jest fakt. 

Radny  Zdzisław  Tarka –  jak  daleko  zaawansowane  są  prace  przy  inwestycji  kanalizacja 
osiedla Zatorze; ulic Kolejowej,  Czapskiego. Drugie pytanie: kiedy zostaną zakończone prace 
przy drodze łączącej ul. Czapskiego i ul. Mickiewicza. Trzecie pytanie dotyczy ul. Kilińskiego, 
która jest nad torami kolejowymi, prośba aby wyrównać tę drogę.

Radna  Anna  Szczepanowska –  jaki  jest  przewidywany  termin  ukończenia  budowy 
Przedszkola nr 4 i czy na wyposażenie są przewidziane środki w budżecie. Czy w tym roku 
zostanie rozpoczęta budowa boisk szkolnych oraz czy w planach jest budowa  chodnika przy 
ul. Kopernika.

Radny Przemysław Łudczak – zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego i zapowiada 
się fatalna frekwencja. Czy Urząd Miasta będzie się włączał w jakąś kampanię informacyjną 
zachęcającą do głosowania. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – budynek MTBS przy ul. Armii Krajowej  jest na ukończeniu. Kiedy 
będą  zapisy na następne budynki budowane przez  MTBS. 



Do punktu 5

Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych na 
terenie miasta Gostynina.

Pani Grażyna Witkowska Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – 
Powiatowy  Urząd  Pracy   w  Gostyninie  realizuje  projekty  współfinansowane  ze  środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego począwszy od 2004 roku.  Najpierw były to projekty 
realizowane w ramach działania 1.2. potem 1.3. z Europejskiego Fundusz Społecznego, były 
to  „Wspieranie  młodzieży  na  rynku  pracy”  „Wspieranie  osób  bezrobotnych”,  w  tym 
„Długotrwale  bezrobotnych”,  program  był  dla  osób  powyżej  25  roku  życia.  Również 
włączyliśmy się w realizację projektów w ramach działania 1.6. były to „Teraz kobiety - 2006” 
w  ramach  sektora  kapitał  ludzki.  Są  to  projekty,  które  już  zostały  zakończone.  W  roku 
ubiegłym rozpoczęliśmy realizację projektu ”Nowa szansa lepsza przyszłość” jest to projekt 
realizowany  w  ramach  poddziałania  6.1.3.  „Poprawa  zdolności  do  zatrudnienia  oraz 
podnoszenie  poziomu  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych”.  Pierwszy  etap  tego 
projektu zakończył się w ubiegłym roku i trwał on od stycznia do grudnia. W ramach tego 
projektu  pomoc  uzyskało  226  osób  bezrobotnych,  w  tym  125  osób  długotrwale 
bezrobotnych,  94  bezrobotni  do 25 roku życia,  29  osób powyżej  50  roku życia,  3  osoby 
niepełnosprawne,  133 osoby  z  terenów wiejskich i  141 kobiet.  W ramach tego projektu 
osoby bezrobotne otrzymały wsparcie w ramach szkolenia. Szkolenia dotyczyły podnoszenia, 
uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Zaktywizowano 40 uczestników, w tym 29 
kobiet,  10 osób podjęło pracę po zakończeniu szkoleń. Następną formą były staże, które 
pozwalały nabyć praktyczne umiejętności w wykonywaniu pracy oraz zdobyć doświadczenie 
zawodowe,  sprzyjające  podnoszeniu  zdolności  do  zatrudnienia.  W  ramach  stażu 
zaktywizowano  70 uczestników,  w tym 48 kobiet  i  po  zakończeniu  tej  formy aktywizacji 
pracę podjęło 27 osób. Następną formą było przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 
które sprzyjało nabyciu praktyki i umiejętności zawodowych. W ramach tego zaktywizowano 
50  uczestników,  w  tym  33  kobiety,  po  zakończeniu  programu  pracę  podjęło  17  osób. 
Przyznano również jednorazowe środki na podjęcie działalności tzw. dotacje. Udzielono ich 
dla  28  przedsiębiorców,  w  tym  dla  11  kobiet.  Cały  czas  działalność  jest  prowadzona. 
Zorganizowano prace interwencyjne w tym połączone z  doposażeniem stanowiska pracy, 
zaktywizowano 38 uczestników, w tym 20 kobiet. Był to projekt w który opiewał na kwotę 
1.563.133 zł. kwota dofinansowania z EFS wynosiła 1.288.543 zł. wkład własny 227 tyś zł. i 
wkład prywatny 47 tyś zł. W roku bieżącym kontynuujemy ten projekt, odpowiedzieliśmy na 
nowy konkurs i od 1 stycznia do grudnia będzie realizowany projekt, pomoc uzyska 247 osób. 
Skierowany jest on do osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem art. 49 ustawy o 
promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy,  tj.  osób  do 25  roku  życia,  długotrwale 
bezrobotnych,  powyżej  50  roku  życia  bez  kwalifikacji  i  doświadczenia  zawodowego,  bez 
wykształcenia  średniego  i  do  osób  niepełnosprawnych.  Podobnie  jak  w  ubiegłym  roku 
planujemy  zorganizować  staże  dla  130  osób,  w  tym  dla  80  kobiet  oraz  planujemy 



rozdysponować środki  na podjęcie działalności gospodarczej  dla 117 osób, w tym dla 36 
kobiet.  Wartość  projektu  wynosi  2.961.035  zł.  przy  czym  kwota  dofinansowania  z  EFS 
2.516.880 zł. pozostałe środki to jest wkład własny z funduszu pracy. To są działania które są 
adresowane do bezrobotnych, oprócz tego PUP realizuje jeszcze działania w ramach projektu 
2.1.2.  w  ramach  tego  projektu  który  się  nazywa  „Wyższy  standard  usług  rynku  pracy” 
zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku pośrednik pracy – stażysty, osoba ta ma udzielać 
wsparcia pozostałym pośrednikom, którzy realizują teraz zdania związane ze standardami , 
która nakłada na nas nowa ustawa. 

Radny  Arkadiusz  Górski –  mówiła  pani,  że  również  udzielana  jest  pomoc  osobom 
niepełnosprawnym,  w  ilości  3  osób.  Czy  to  oznacza,  że  te  trzy  osoby  się  zgłosiły  i  one 
otrzymały  pomoc,  czy  tych  osób niepełnosprawnych  było  więcej,  ale  nie  można im było 
udzielić pomocy.  Drugie pytanie dotyczy projektu dla osób do 25 roku życia i  pomagacie 
również  osobom  od  50  roku  życia,  a   co  z  osobami,  które  są  między  tym  przedziałem 
wiekowym?. 

Pani Grażyna Witkowska Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – 
jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne –w projekcie było zaznaczone, że mogą wziąć udział 
trzy osoby niepełnosprawne. Osób niepełnosprawnych, w tej chwili zarejestrowanych w PUP 
jest niewiele. Nie wszystkie  osoby zarejestrowane mogą świadczyć jakąś pracę i bierze się to 
z to stąd, że nie wszyscy mogą wziąć udział w projekcie realizowanym z tych środków EFS 
Kapitał Ludzki. Mogą wziąć ale z innych środków, natomiast tutaj jesteśmy ograniczeni tylko 
do środków EFS. Natomiast drogie pytanie – ustawodawca tak ustalił, że do 25 roku życia. 
Niemniej  jest  kategoria  osób,  którzy  nazywają  się  długotrwale  bezrobotni  i  tutaj  nie  ma 
kategorii  wiekowej,  natomiast  jest  kategoria  długości  pozostawania  w  rejestrze 
bezrobotnych.  Te  pozostałe  osoby  mieszczą  się  w  tym  punkcie  osób  długotrwale 
bezrobotnych,  albo  bez  kwalifikacji,  doświadczenia  zawodowego.  Natomiast  wiekowo 
enumeratywnie w ustawie wymienieni są tylko do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia. 

Radny Zdzisław Tarka – jaka jest stopa bezrobocia na terenie miasta Gostynina i w jakich 
zawodach są pracownicy poszukiwani na terenie Gostynina.

Pani Grażyna Witkowska Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – 
stopa bezrobocia  wynosiła  16,5%,  ostatnio  bezrobocie  nie  wzrasta  mimo zapowiedzi.  Na 
koniec  marca  liczba  bezrobotnych  wynosiła  3.775  osób  i  zmniejszyła  się  w  stosunku  do 
lutego  o  31  osób,  a  w  stosunku  do  marca  ubiegłego  roku  zmniejszyła  się  o  310  osób. 
Wpłynęło jedno zwolnienie grupowe z Poczty Polskiej, a z terenu naszego powiatu będzie to 
jedna lub dwie  osoby,  przy  czym te osoby najpierw dostaną wypowiedzenia zmieniające 
warunki pracy, jeżeli tych wypowiedzeń nie przyjmą to ewentualnie trafią do nas do rejestru, 
także  będzie  to  niewielka  liczba  osób.  Na  razie  na  naszym  terenie  nie  odnotowujemy 
większych rejestracji. Pracownicy są poszukiwani głównie w zawodach budowlanych. 



Radny  Krzysztof  Giziński –  moje  pytanie  dotyczy  środków  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  na  tworzenie  przedsiębiorstw.  Wiem,  że  w  sensie  formalno  prawnym,  ta 
procedura była taka, że należało znaleźć poręczycieli na łączną kwotę 4 tyś zł. na wypadek 
gdyby przedsiębiorca nie wywiązał się i firmy nie utrzymał w ciągu 12 miesięcy. Z punktu 
widzenia  tych  osób,  którzy  otrzymali  taką  pomoc  było  to  uciążliwe,  aby  znaleźć  takich 
poręczycieli. To było barierą dla osób, które mogłyby skorzystać z tej formy pomocy. Czy ta 
procedura jest narzucona przez Unię Europejską, czy ona wynika z aktów wewnętrznych, 
które wydał PUP w Gostyninie.

Pani Grażyna Witkowska Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – 
poręczenie majątkowe dotyczące dotacji to nie jest to jedyna forma poręczenia, która jest 
dostępna  dla  bezrobotnego.  Wchodzą  inne  formy  poręczenia,  czyli  zastaw  na  prawach 
majątkowych,  hipoteka,  blokada  rachunku  bankowego.  Do  niedawna  wchodziło  również 
dobrowolne poddanie się z egzekucji. Problem polegał na tym, że jeżeli chodziło o wnioski z 
udzielenia dotacji działalności gospodarczej, wnioski te są punktowane i za określoną forma 
poręczenia jest określona liczba punktów i tutaj preferowane są poręczenia osób, które mają 
zatrudnienie.  Nie  chodzi  o  to,  aby  jedna osoba  miała  4  tyś  zł.  tylko  wartość  poręczenia 
wszystkich poręczycieli wynosiła 4 tyś zł. Poręczenie jednej osoby nie może być mniejsze niż 
1.200 zł. dlatego, że później nie można ściągnąć takiego kredytu, jeżeli jest niższe to kredyt 
jest  nieściągalny.  Jest  to  nasz  wewnętrzny  wymóg  poręczenia  4  tyś  zł.  zawsze  jest 
niebezpieczeństwo jeżeli jedna osoba poręcza, że w przypadku utraty pracy taki kredyt jest 
nieściągalny. Należy zauważyć, że jeżeli bezrobotny prowadzi działalność przez 12 miesięcy 
to tej dotacji nie zwraca, są to jednorazowe środki, które są mu przyznawane, których nie 
zwraca.  Kiedyś  było  inaczej,  były  pożyczki  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  i 
bezrobotny miał obowiązek prowadzić działalność minimum przez dwa lata i w momencie 
kiedy spłacił połowę mógł się ubiegać o umorzenie. W tej chwili cała dotacja jeżeli prowadzi 
działalność jest bezzwrotna. 

Radny Krzysztof Giziński – ponieważ mówimy o osobach, które startują w życiu zawodowym, 
czyli  jest  szansa,  aby aktywizować  ich  zawodowo  na zasadzie  założenia  przedsiębiorstwa 
swojego i są to środki, które pozwalają na otwarcie tej działalności.  Z drugiej strony pani 
dyrektor  powiedziała,  że  stopa bezrobocia  jest  na  poziomie  16,5% jest  to  wysoka stopa 
bezrobocia. Zdaję sobie sprawę, że osoba która startuje w życie zawodowe, trudno aby miała 
lokatę bankową 20 tyś zł.  czy 30 tyś zł.  aby mogła zabezpieczyć tę dotację,  ale z drugiej 
strony  często  nie  dysponuje  środkiem transportu,  który  też  wartościowo  byłby  w stanie 
zabezpieczyć.  W  związku  z  tym  sądzę,  że  najczęstszą  formą  zabezpieczenia  dotacji  jest 
poręczenie. Jeśli chodzi o warunki Gostynina znalezienie jednego poręczyciela który zarabia 4 
tyś zł. netto jest kłopotem. W związku z tym najczęściej to jest kwestia trzech czy czterech 
osób, które łącznie dochody będą miały na takim poziomie, ale nie tylko te osoby ale i ich 
współmałżonkowie, którzy muszą wyrazić zgodę. W związku z tym do takiej czynności często 



jest  wzywanych  osiem  osób.  Prośba  moja  jest  taka,  żeby  zweryfikować  trochę  te 
uwarunkowania  wewnętrzne,  bo  niewątpliwie  przyczyniłoby  się  do  zwiększenia 
zainteresowania tą pomocą i skorzystania z tych środków. Może te kryteria nieco obniżyć. To 
na pewno aktywizowałoby osoby i  dało większe pole manewru dla osób,  które chciałyby 
skorzystać z takiej formy pomocy. 

Pani Grażyna Witkowska Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – 
jest  jeszcze  forma  dobrowolna  poddania  się  z  egzekucji  i  tutaj  nie  potrzeba  żadnego 
poręczenia. Moim zdaniem wachlarz poręczeń jest dość duży. Natomiast Urząd musi mieć 
możliwość  ściągnięcia  takiej  dotacji  zwłaszcza,  że  dotacje  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  są  poddawane  audytowi  i  jeżeli  my  nie  wykażemy  odpowiedniego 
zabezpieczenia również audytor ma zastrzeżenia do naszej działalności. 

Radny  Marek  Małkowski –  czy  obsługujecie  w  100%  wszystkich  petentów  odnośnie  tej 
pomocy.  Czy w tym roku te środki zostały uzgodnione i czy już ktoś z nich skorzystał. 

Pani Grażyna Witkowska Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie – w 
tym roku z Europejskiego Funduszu Społecznego ma skorzystać 117 osób. Zainteresowanie 
jest olbrzymie, złożyło swój akces ponad 200 osób. Składają osoby nowe wnioski, które są 
rozpatrywane prawie codziennie na komisji (około 8 – 10 wniosków jest rozpatrywanych). W 
tej chwili około 50 wniosków na dotację jest rozpatrzone pozytywnie. Fizycznie jeszcze nie 
wszyscy dostali środki dlatego, że konkurs rozpoczął się w kwietniu. 

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska –  przedstawiła 
sprawozdanie  z  realizacji  programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  „Siła  tkwi  w  tobie  – 
pomożemy ci ją wydobyć” – materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Radna  Anna  Szczepanowska –  w  związku  z  ukończeniem  pierwszego  kursu  w  ramach 
realizacji projektu; czy są takie osoby, które już podjęły pracę i czy pomagacie szukać pracy.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Renata Zagórska – naszym celem nie 
było założenie, że osoba, która ukończy projekt znajdzie pracę. To były osoby, które miały 
zostać wyrwane ze środowiska często zamkniętego,   wyizolowanego i one miały wyjść do 
ludzi. Założyliśmy, że w tym roku osiągną te osoby pracę. Jedna osoba pracuje w biurze na 
umowę zlecenie na czas określony w ramach sprawdzenia, czy poradzi sobie, jest to pani 
która była liderem w swojej grupie. Sukcesem nie było znalezienie pracy, natomiast było to 
że powstały grupy samopomocowe, które spotykają się pomagają sobie. W tym roku mamy 
takie  założenia,  że  pracę znajdą  i  ją  podejmą.  Na ostatnim spotkaniu podsumowującym, 
każdy z uczestników otrzymywał certyfikat i dyplom. 



Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  mam  pytanie  do  pana  burmistrza.  Czy  Urząd 
Miasta  w  ramach  tych  projektów  unijnych  złożył  wniosek.  Zainteresowanie  pisaniem 
projektów jest małe, a wynika pewnie to z niewiedzy. Może Urząd Miasta w ramach działania 
napisałby projekt na przeszkolenie lub organizację pisania projektów. 

Radna  Anna  Szczepanowska -   w  tamtym  roku  rozmawialiśmy  również  na  ten  temat  i 
poprosiliśmy  pana  Szyszkę  o  zorganizowane  takich  warsztatów  dla  instytucji  i  osób 
zainteresowanych. Niestety nikt się nie zgłosił. 

Burmistrz Miasta – podległe jednostki przy składaniu  wniosku najpierw przygotowane są 
przez Urząd i ja je podpisuję. Mamy doradcę, który jest co tydzień i instytucje pozarządowe, 
organizacje mogą tutaj do nas przychodzić i zasięgać informacji. 

Pani Grażyna Pączek Inspektora ds. Oświaty z Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i 
Przedszkoli  –  przedstawiła informację na temat realizacji projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez miejskie placówki oświatowe – materiał  
na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
 

Do punktu 6

Organizacja Dni Gostynina.

Dyrektor  Miejskiego  Centrum  Kultury  Jacek  Michalski –  przedstawię  państwu  stronę 
organizacyjną  Dni  Gostynina  w tym roku.  Impreza  odbędzie  się  w  dniach  23  i  24  maja. 
Pierwszy  dzień  23  maja  to  impreza  zorganizowana  głownie  na  terenach  przyległych  do 
zamku i w samym zamku. Będzie to oficjalne otwarcie zamku gostynińskiego, nastąpi to o 
godz.  18.00  ,  otwarcia  dokona  pan  burmistrz.  Od  godz.  9.00  do  godz.  22.30  będzie 
całodniowa plenerowa impreza, która będzie wykonana przez stowarzyszenie działające w 
ramach pożytku publicznego. Będą to turnieje rycerskie, inscenizacja bitwy średniowiecznej. 
Wewnątrz  zamku,  dla określonej  ilości  publiczności  będzie zorganizowane przedstawienie 
teatralne,  ilustrujące  kilka  kart  historii  Gostynina,  jak  również  później  koncert  muzyki 
kameralnej,  będzie  to  koncert  orkiestry  „Łódzkie  smyczki”.  W drugim dniu 24 maja  przy 
zamku  będzie  rozdanie  nagród   jak  również  o  godz.  18.00  przygotowany  wspólnie  z 
Mazowieckim Centrum Kultury  koncert  pieśni  i  serenady  z  cyklu  „Mazowsze  w koronie” 
Mieczysława Karłowicza. Dalsza część imprezy od 20.00 będzie w rynku miasta, rozpocznie 
się koncertem gostynińskiego zespołu „Legend” a od godz. 22.00 koncert „Budka Suflera”. 

Burmistrz  Miasta –  Dni  Gostynina,  w latach  poprzednich  były  organizowane  w pierwszą 
sobotę  i  niedzielę czerwca,  ale  z  uwagi  na wolny termin zespołu „Budka Suflera”  termin 
został przyśpieszony. 



Radny  Andrzej  Robacki –  czy  są jakieś  zmiany  jeśli  chodzi  o  porządek  i  bezpieczeństwo 
podczas tych dni. 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – jak zawsze przy organizacji imprezy 
masowej musimy w sposób zgodny z ustawą zabezpieczyć tę imprezę. Mamy opinie policji, 
straży pożarnej, jest to wymóg organizacyjny, że musimy mieć odpowiednią ilość ochrony i 
odpowiednią  organizację  bezpieczeństwa.  Różnica  w  porównaniu  z  poprzednimi  latami 
będzie  polegała  na  tym,  że  nie  przewidujemy  organizacji  stoisk  gastronomicznych,  a  w 
szczególności sprzedaży alkoholu, czyli nie będzie piwa, taka jest decyzja pana burmistrza. 

Do punktu 7 

Ocena realizacji budżetu miasta Gostynina za 2008 rok oraz głosowanie nad udzieleniem 
absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Pełnomocnik  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz. W  roku  2008  do  kasy  miejskiej 
wpłynęło 42.256 tyś zł. dochodów, stanowi to prawie 103% realizacji przyjętego planu na rok 
2008. W skład tych dochodów wchodzą dochody własne, które pochodzą z opłat i podatków 
lokalnych,  ze  sprzedaży  mienia  komunalnego,  są  to  najważniejsze  pozycje  i  zostały 
zrealizowane prawie w 105%. Po raz pierwszy udało nam się wykonać  w 107% udziały w 
podatku dochodowym od osób fizycznych.  W trzech pozycjach nie przekroczyliśmy 100% 
realizacji, dotyczy to podatku od nieruchomości od osób prawnych, a wynika to z tego, że 
jeden z naszych dużych podatników ubiegał się o zastosowanie ulgi, proces administracyjny 
trwał dość długo, powstały zaległości sięgające ponad 600 tyś zł. Decyzja była odmowna i już 
w pierwszych dniach stycznia te należności zostały uregulowane przez podatnika. Znalazło to 
jednak odbicie w realizacji budżetu. Także podatek od spadków i darowizn został trochę niżej 
zrealizowany jak i podatek od czynności cywilno prawnych, wszystkie te podatki przekraczają 
90%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – znajduje się tam dość duża pozycja 
dotycząca umorzeń, chodzi tutaj o to, że w roku 2008 zakończył się proces upadłościowy, 
syndyk zakończył pracę w Budopolu, należności podlegały umorzeniu i odpisaniu, sięgały one 
około 300 tyś zł. Następną pozycją w dochodach jest subwencja ogólna, w roku ubiegłym 
wynosiła 9.800 tyś zł. i  została zrealizowana w 100%, a najwyższą pozycję w niej stanowi 
subwencja oświatowa była to kwota 9.517 tyś zł. i subwencja równoważąca, która stanowiła 
prawie 239 tyś zł.  Do kasy miejskiej  wpłynęły jeszcze dotacje celowe na realizację zadań 
własnych jak i zleconych, była to kwota 5.890 tyś zł. zostały zrealizowane w 98%, a wynika to 
z tego, że dotacje te muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczonym celem. Jeżeli  ich 
realizacja do końca grudnia jest mniejsza to podlegają one zwrotowi do budżetu państwa. 
Z osiągniętych dochodów w roku 2008 realizowaliśmy przyjęty plan wydatków, który wyniósł 
45.850 tyś zł. Realizacja została wykonana w 94% i stanowi kwotę 43.115 tyś zł. Wydatki są 



dzielone  na  inwestycyjne  i  bieżące.  Wydatki  bieżące  -  realizowane  są  wszystkie  zadania 
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Plan ich w roku 2008 wynosił 31.943 tyś zł. a 
realizacja  30.474  tyś  zł.  co  stanowi  95%  przyjętego  planu.  Następna  pozycja  to  wydatki 
inwestycyjne,  przyjęty  plan  w roku  2008 zamknął  się  kwotą  13.906 tyś  zł.,  a  wykonanie 
wynosiło  12.641  tyś  zł.  co  stanowi  prawie  91%  przyjętego  planu.  Tylko  jedno  zadanie 
przyjęte do realizacji  na 2008 rok wykazało się kwotą prawie zerową dotyczy to budowy 
dwóch  boisk  szkolnych  „Orlik”,  z  uwagi,  że  nasze  wnioski  nie  zakwalifikowały  się  do 
sfinansowania w roku 2008. Ponownie występowaliśmy i w roku bieżącym 2009 te boiska 
będą budowane przy pomocy środków zewnętrznych,  będzie to kwota 666 tyś zł.  jest to 
dotacja celowa, która musi być wykorzystana w roku 2009. 
Na koniec 31 grudnia 2008r. nasz wynik zamknął się nadwyżką budżetową, która pochodzi 
nie tylko z 2008 roku, ale również z poprzednich lat i była to kwota 3.614 tyś zł. Do planu 
budżetowego na 2009 r. przyjmowaliśmy szacunkowo 1.400 tyś zł. jednak ona okazała się 
wyższa i  już na poprzednich sesjach ta nadwyżka była aktualizowana. Szczegółowe zapisy 
znajdują się w materiałach, które państwu przekazaliśmy.

Przewodniczący   Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  uchwałę 
Nr 52/2009/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 
kwietnia 2009r w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynina 
sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008 rok – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Opinie komisji
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Marek  Małkowski –  odczytał  wniosek  Komisji 
Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  14  kwietnia  2009r.  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2008 rok. –  wniosek stanowi załącznik do 
protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  Uchwałę 
Nr 127/2009/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 
kwietnia 2009r. wyrażającą opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w 
Gostyninie  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  –  uchwała 
stanowi załącznik do protokołu.

Radny Andrzej Reder – interesuje mnie niższe wykonanie w trzech działach Ochrona Zdrowia 
wykonanie 76,69%, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 79,86%, Kultura i Ochrona 



Dziedzictwa Narodowego 90,12%. Na stronie 18 jest zestawienie podatków i opłat na dzień 
31.12.2008r. gdzie widnieje pozycja „podatek  od  nieruchomości i od osób prawnych” kwota 
zaległości 902.095 zł. 

Pełnomocnik  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz –  zaległość  jednego  z  większych 
podatników  była  na  kwotę  621  tyś  zł.,  która  w  pierwszych  dniach  stycznia  została 
uregulowana,  ale  w sprawozdaniu na 31 grudnia niestety musiała  zostać.  Jeżeli  chodzi  o 
niską realizację w Ochronie Zdrowia, to w tym dziale realizujemy głównie zadania dotyczące 
przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii,  w przypadku niższej realizacji planu 
na te zdania środki z opłat za sprzedaż alkoholu przechodzą na rok następny  (nie mogą być 
wykorzystane  na  inny  cel).  Realizacja  wydatków  rzeczowych  różnie  się  przedstawia, 
planujemy na  każdy  rok  budżetowy  wynagrodzenia,  pochodne  od  wynagrodzeń,  energię 
elektryczną czy energię cieplną, która zależy od pogody, należy dodać że my musimy przyjąć 
zobowiązania, którymi  jesteśmy obciążani w miesiącu styczniu, bo takie zakłady jak PEC, PK 
za zużycie mediów obciąża nas dopiero w miesiącu styczniu.  Również RIO zwróciło na to 
uwagę i w którymś punkcie powołali się, że plan budżetu należy urealnić. Jest to niemożliwe 
z uwagi na to, że bardzo często gro wydarzeń dzieje się w ostatnich dniach grudnia i nie ma 
możliwości  wprowadzenia  zmian  do  planu  budżetowego  z  uwagi  na  zamknięcie  roku. 
Zazwyczaj  sesja  jest  29  grudnia  i  nie  wiemy czy  urzędy skarbowe,  które  rozliczają  się  w 
miesiącu styczniu wpłacą nam jakieś pieniądze? To są tylko prognozy. Odnośnie Gospodarki 
Komunalnej – przejęliśmy pracowników z ZUM, gdzie plan na wynagrodzenia był 140 tyś zł. z 
czego  wykorzystano  102  tyś  zł.  i  ta  kwota,  ma  wpływ  na  realizację  tego  wskaźnika.  W 
Gospodarce Komunalnej wydatkowaliśmy mniejszą kwotę na oświetlenie.  W dziale Kultura i 
Ochrona  Dziedzictwa  Narodowego  są  niższe  wydatki  inwestycyjne  na  zamek  i 
termomodernizację Domu Kultury.  Mieliśmy kontrolę kompleksową od stycznia do końca 
marca, która wypadła znakomicie. 

Burmistrz Miasta  Włodzimierz Śniecikowski – w opinii RIO stwierdzają, że jest zagrożenie o 
odpowiedzialności  dyscyplinarnej  finansów  publicznych  tutaj  chodzi  o  nasz  ZOM,  który 
zostawił zobowiązania na 2009 rok w kwocie około 11 tyś zł. 

Na posiedzeniu XXXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie na stan 15 radnych obecnych było 
14 radnych.  
Absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  Gostynina  za  2008  rok  udzielono  w  głosowaniu 
jawnym, następującym stosunkiem głosów :
- za udzieleniem absolutorium –14 głosów,
- przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów, 
- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 189/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Burmistrz Miasta – dziękuje za prawdziwą ocenę. Praca byłą dość ciężka i odpowiedzialna, 
ale wspólnie dążymy do celu. Rok 2008 był dobry i pozytywny, dostaliśmy kolejną nagrodę 
„Najlepsza gmina miejska w Polsce”, a to oznacza, że pieniędzy nie przejadamy. Dziękuję za 
współpracę. 

Do punktu 8

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

Pełnomocnik  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz –  proponujemy  państwu  zwiększyć 
plan budżetu miasta na rok 2009 zarówno po stronie wydatków jak i dochodów o kwotę 
286.272  zł.  a  oprócz  tego  jeszcze  w  planie  wydatków  przeniesienie  kwoty  181.700  zł. 
dochody  pochodzą  z  dotacji  celowej  na  wybory  do  Parlamentu  Europejskiego  w  kwocie 
12.272 zł. Kwota 274.000 zł. proponujemy zwiększyć w podatkach od nieruchomości od osób 
prawnych.  W  planie  wydatków  proponujemy  zmiany  w  Gospodarce  Mieszkaniowej 
zmniejszenie o 10.000 zł. w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ była uchwalona kwota na 
przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów  Skarbu  Państwa,  położonych 
pomiędzy ul. Płocką a ul. Bierzewicką dotyczy to terenów po byłym Budopolu, z uwagi na to 
że zadanie to zostało zrealizowane w ostatnich dniach grudnia i już zostało objęte budżetem 
dlatego aktualizujemy tą kwotę.  Kwotę dotacji  którą przekaże nam wojewoda 12.272 zł. 
została rozbita na określone paragrafy tzw. na wydatki bezosobowe jak i wydatki rzeczowe 
związane z wyborami do parlamentu Europejskiego. W dziale Oświata i Wychowanie 700 zł. 
proponujemy  przesunąć  pomiędzy  paragrafami  dotyczy  to  opłat  telefonicznych  ze 
stacjonarnych na usługi telefonii komórkowej. W Ochronie Zdrowia również proponujemy 
przesunąć  1000  zł.  z  wynagrodzeń  bezosobowych  na  wydatki  rzeczowe,  które  dotyczą 
ekspertyz, analiz i opinii za sporządzenie badań osób uzależnionych od alkoholu. W pomocy 
Społecznej proponujemy zmniejszyć wydatki na dodatkach mieszkaniowych o 40.000 zł. i te 
środki  przesunąć  na  wypłatę  wynagrodzeń  dla  osób  które  wykonują  prace  społecznie 
użyteczne  na  terenie  miasta.  proponujemy  zmiany  Gospodarce  Komunalnej  i  Ochronie 
Środowiska,  zwiększenie  planu  o  10.000  zł.  na  objęcie  jednego  udziału  w  Mazowieckiej 
Agencji  Energetycznej  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie.  Jak  i  zwiększenie  zadań 
inwestycyjnych  o  kwotę  274.000  zł.  te  wydatki  dotyczą  przeniesienia  pomnika  jak  i 
opracowania dokumentacji rewitalizacji rynku. W Kulturze Fizycznej i sporcie proponujemy 
przesunięcie  kwoty  130.000 zł.  dotyczy  to  zakupu lodowiska,  bo  w pierwszej  wersji  jaką 
zakładaliśmy była mowa o dzierżawie, natomiast doszliśmy do wniosku że kupimy lodowisko 
na  własność,  dlatego  jest  to  zadanie  rzeczowe  i  z  bieżących  przenosimy  na  zadania 
inwestycyjne.  Poza  tym,  ze  zmieniają  się  dochody  jak  i  plan  wydatków  ulegają  zmianie 
załączniki nr. 3 do uchwały budżetu a dotyczy on limitów wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne jak i również załącznik nr 7 dotyczy prognozy długu, i następnie załącznik 8 plan 
dochodów  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz  na 
realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Te załączniki ulegają zmianie. 



Opinie Komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

(W  trakcie  sesji  salę  posiedzeń  opuścili;  radna  Anna  Szczepanowska,  radna  Agnieszka  
Korajczyk – Szyperska, radny Paweł Kijek i nie pojawili się do końca obrad sesji). 

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

UCHWAŁA NR 190/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na sfinansowanie  
planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – w przedstawionym projekcie uchwały 
proponujemy  zaciągnięcie  długoterminowego kredytu  w wysokości  7.118.000  zł.  z  czego 
część  zostanie  przeznaczona  na  dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego  pod  tytułem 
„Remont kapitalny Zamku z basztą oraz rekonstrukcja obiektów wzgórza zamkowego” jak i 
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.719.141 zł. Będzie to 
kredyt  komercyjny  na  który  zostanie  ogłoszony  przetarg,  gdzie  zostanie  wyłoniona 
najkorzystniejsza  oferta.  Wcześniej  kredyty  komercyjne  które  były  zaciągane  ich 
oprocentowanie wynosi teraz 6 pkt. % z niewielkim ułamkiem, jest to niskie oprocentowanie. 
Po zaciągnięciu tego kredytu nasze zadłużenie sięgałoby 48,93% w stosunku do przyjętego 
planu dochodów. Należy podkreślić, że w następnym roku gdybyśmy nie zaciągali żadnego 
kredytu to zadłużenie spadnie do 32% , będziemy również korzystać z umorzeń i pożyczek 
które zaciągaliśmy w Wojewódzkim Funduszu, również będzie to miało wpływ na obniżenie 
procentu zadłużenia. Nie oznacza to, że nie mamy środków aby realizować zadania przyjęte 
w budżecie, ale procedury do otrzymania tego kredytu w czasie są dość długie, ponieważ po 
podjęciu uchwały dopiero możemy wystąpić o opinię do Regionalnej izby Obrachunkowej, po 
otrzymaniu jej możemy dopiero ogłosić przetarg, później rozstrzygnięcie i podpisanie umowy 
czas  jest  dość  długi  dlatego  proponujemy  aby  wcześniej  przystąpić  już  do  podjęcia  tej 
uchwały.  Również  przy  zawieraniu  umowy  z  bankami  znajduje  się  zapis,  że  ten  kredyt 
zostanie wykorzystany w miarę naszych potrzeb.  Nie cały wpływa do naszej  kasy aby nie 
obciążać odsetkami. Ten kredyt będzie wykorzystywany w miarę naszych potrzeb. 



Opinie Komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

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

UCHWAŁA NR 191/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagrodzenia,  warunków  przyznawania  
dodatków  do  wynagrodzenia  oraz  utworzenia  specjalnego  funduszu  na  nagrody  dla  
nauczycieli  oraz  zasad  przyznawania  tych  nagród  w  szkołach  i  przedszkolach  
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Burmistrz  Miasta –  do  projektu  uchwały  chcę  wnieść  autopoprawkę  i  zwiększyć  o  5% 
dodatek  funkcyjny  dla  dyrektorów  placówek  oświatowych.  Taka  była  sugestia  Komisji 
Edukacji do której się przychylam. 
W paragrafie  6 – dodatek funkcyjny,  podpunkty miałyby brzmienie:

1) Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów – 12,5% - 30%
2) Dyrektor szkoły liczącej od 9 oddziałów do 15 oddziałów – 20% - 45%
3) Dyrektor szkoły liczącej 16 i więcej oddziałów – 25% - 55%
4) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie – 12,5% - 30%

Oraz w punkcie dot. wicedyrektorów zmieniamy wysokość dodatku 12,5% - 30%.
Uzgodniono  ze  Związkami  Zawodowymi,  taki  jest  wymóg.  Dwa  związku  brały  udział  w 
negocjacjach  i  to  wszystko  zostało  wynegocjowane,  zgoda  jest.  Zwiększa  się  dodatek 
motywacyjny. Związki uzgodniły taki sposób wynagradzania.

Opinia Komisji
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – po uwzględnieniu wniosku,  opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań. 

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

UCHWAŁA NR 192/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i  
zakłady  kształcenia  nauczycieli  w  2009  roku,  specjalności  i  form  kształcenia,  na  które 
dofinansowanie jest przyznawane.

Burmistrz  Miasta –  ten projekt uchwały  również zawiera zapisy  jakie dofinansowanie  na 
doskonalenie zawodowego nauczycieli  przeznacza gmina w 2009 rok, jakie kierunki mogą 
być sfinansowane, jakie są wymagania. Ze Związkami Zawodowymi rozmawiałem, aby jasno 
zaznaczyć, że dofinansowanie dokształcania nauczycieli musi wynikać z potrzeb szkoły, jeżeli 
brakuje nauczyciela w jakiejś specjalności, to wtedy dokształcamy. Jeżeli teraz wnioski będą 
wpływały,  będę  badał  czy  one  są  zasadne,  czy  występuje  potrzeba  szkolenia  w  danej 
specjalności. Opinia Związków Zawodowych jest pozytywna. 

Opinia Komisji
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu –  opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań. 

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

UCHWAŁA NR 193/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  określającego  kryteria  i  tryb  przyznawania  
nagród  za  osiągnięcia  dydaktyczno  –  wychowawcze  dla  nauczycieli  ze  specjalnego 
funduszu nagród.

Burmistrz  Miasta –  podobnie  jak  poprzednie  projekty  uchwał,  również  i  ten  został 
uzgodniony  ze  Związkami  Zawodowymi.  Chodzi  tutaj  o  nagrody  dyrektora  i  burmistrza. 
Opinia Związków jest pozytywna. 
 
Opinia Komisji
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu –  opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań. 



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

UCHWAŁA NR 194/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do nowotworzonego 
podmiotu – spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna”  Sp.  
z o.o.

Burmistrz  Miasta –  utworzył  się  taki  podmiot  jak Mazowiecka Agencja Energetyczna,  do 
której  przystąpimy.  Na  początku  nie  byłem  przekonany,  aby  przystąpić  do  Agencji 
Energetycznej,  ale  po  analizie  i  kontaktach  wywnioskowałem,  że  jednak  mimo wszystko, 
warto  przystąpić.  My  mamy  dobre  pokłady,  jedne  z  najlepszych  w  Polsce,  źródeł 
geotermalnych, z których można wyprodukować energię elektryczną. W związku z tym jeżeli 
chcą pilotować, pomagać i wskazywać przy zdobywaniu środków to możemy wejść.  Nie są to 
wielkie pieniądze 10.000 zł. Gmina Gostynin już wcześniej weszła do tej spółki. Jeżeli spółka 
zarobi pieniądze ze szkoleń i kursów to musi wydać na zadania jakie ma wpisane w umowę 
spółki, środków będą szukać. 

Opinia Komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Radny Andrzej Reder – proszę powiedzieć coś więcej o samej spółce. 

Burmistrz Miasta – inicjatorem spółki jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zrodziło 
się  z  tego,  że  województwa  są  naciskane  i  odpowiedzialne  za  wytworzenie  energii 
odnawialnej,  zgodnie  z  dyrektywami  Unii  Europejskiej.  Region  mazowiecki  ma  osiągnąć, 
wytworzyć  określoną  ilość  energii  odnawialnej.  Samorząd  Województwa  Mazowieckiego 
wystąpił do komisji Europejskiej o środki na utworzenie spółki, w którą wchodzą gminy. W 
Gostyninie mamy źródła i na ten temat wszystko wiemy skąd można wziąć pieniądz, jakie są 
możliwości i wiemy co w Gostyninie mamy, jakie możliwości wytworzenia energii ze źródeł 
odnawialnych. Samorząd Województw robi rozpoznanie co można zrobić w danej gminie, czy 
źródła geotermalne, czy biomasy – słoma, drewno,  fermy wiatraków. Polska powinna do 
końca  2010  roku   pozyskać  7,5%  źródeł  odnawialnych,  tak  było  zapisane  w  dyrektywie 
unijnej,  ale  to  zmieniono  na  3,5%  ,  defakto  osiągniemy  2,5%.  Są  naciski  ze  strony  Unii 
ponieważ jest efekt cieplarniany i podejmują różne próby. W miasteczku obok Magdeburga 
aż 90% środków dokłada unia do fermy kolektorów słonecznych, z których wytwarzany jest 
prąd.  Obowiązek  jest  zakupienia  energii  odnawialnej  przez  dystrybutorów.  W Gostyninie 



coraz więcej płacimy za energię elektryczną, a dojdzie nam jeszcze obwodnica. Jeżeli udałoby 
się zdobyć 80% środków to warto przystąpić do spółki. 

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

UCHWAŁA NR 195/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 14

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania  
remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.

Burmistrz  Miasta –  składaliśmy wniosek  do  wojewody mazowieckiego o  dofinansowanie 
remontu kwatery żołnierzy na cmentarzu parafialnym. Zadanie jest rządowe, czyli wojewody, 
od lat nic nie robią. Złożyliśmy wniosek na sumę 150.000 zł. Okazało się, że środki z uwagi na 
kryzys w Polsce zostały okrojone i defakto przyznali 20.000 zł. Również z naszych środków 
dołożymy 20.000 zł.  i  wymienimy chodniki  z  obrzeżami.  W przyszłym roku będziemy się 
ubiegać o kolejne środki. Chcemy  również wymienić krzyże na granitowe. 
Na  Komisji  była  zgłoszona  autopoprawka  polegająca  na  wykreśleniu  z  §   1   wyrazów 
„wymianie krzyży”. 

Opinia Komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu –  opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań. 

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

UCHWAŁA NR 196/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Burmistrz Miasta – droga oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 958 i 1008 jest drogą 
wewnętrzną bez nadanej nazwy ulicy. W  związku z tym, iż tereny znajdujące się przy tej 
drodze,  w  znacznym  stopniu  się  rozbudowują,  to  zachodzi  konieczność  jej  nazwania.  W 
związku  z  powyższym,  przedmiotowej  drodze  nadaje  się  nazwę  ulicy  od  nazwiska 



zasłużonego mieszkańca miasta Gostynina, Stanisława Makulińskiego, który przed II wojną 
światową służył zawodowo w Wojsku Polskim, a po kampanii wrześniowej działał w okręgu 
„Mazowsze”  Polskiej  Organizacji  Zbrojnej  m.in.  pełniąc  obowiązki  zastępcy  szefa  sztabu 
okręgu ds. informacyjnych. Za swą działalność odznaczony m.in. Krzyżem Orderu Odrodzenia 
Polski,  Złotym Krzyżem Zasługi,  Angielskim War-  Medal,  Krzyżem AK,  Odznaką Weterana 
Walk  o  Niepodległość  i  Krzyżem  Oświęcimskim.  Ponadto  współzałożyciel  i  dyrektor 
Przedsiębiorstwa Produkcji  Pomocniczej  Budownictwa Terenowego, w latach późniejszych 
Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych „Gos-Bud”, a następnie „Budopol” w 
Gostyninie.  Radny  Miasta  Gostynina,  Przewodniczący  Miejskiej  Rady  Narodowej  w 
Gostyninie w latach 1980-1984, a także członek Społecznego komitetu Obchodów rocznicy 
nadania Gostyninowi praw miejskich. Należy jak najszybciej nadać nazwę tej ulicy, ponieważ 
powstają przy niej nowe domy. 

Opinia Komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej  –  opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań. 

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

UCHWAŁA NR 197/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 16

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Burmistrz Miasta – dotychczasowa nazwa ulicy Targowej, od skrzyżowania z ul. Zamkową do 
ul. Kościuszkowców pozostaje. Natomiast odgałęzienie ulicy Targowej, które idzie od byłej 
targowicy w kierunku Bratoszewa, do końca granic miasta,  proponujemy zmienić nazwę na 
ul.  Zazamcze,  ponieważ  wiąże  się  to  z  bezpośrednim  położeniem  Zamku  i  ulicy,  która 
przebiega  za  Zamkiem.  Natomiast  nazwa  ulicy  Zazamcze,  która  istnieje,  proponujemy 
nazwać ulicą Leona Rewekanta.  Osoby mieszkające przy tych ulicach zostaną zwolnione z 
opłat  za  dowody  osobiste.   O  tej  zmianie  informowałem  mieszkańców  na  spotkaniu 
organizowanym   przez  radnego  Arkadiusza  Górskiego,  podczas  którego  uczestniczyli 
mieszkańcy tego osiedla. 

Opinia Komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej  –  opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań. 



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

UCHWAŁA NR 198/XXXI/09 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 17

Przyjęcie protokołu  z XXX sesji Rady Miejskiej. 

Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.

Za  przyjęciem protokołu  z  XXX sesji  Rady Miejskiej  opowiedziało  się  11  radnych,  głosów 
przeciw i wstrzymujących się nie było. 
Protokół przyjęto.

Do punktu 18

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta – w odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Redera – czy Urząd Miasta 
samodzielnie  realizuje  całe  postępowanie  przetargowe  dotyczące  zadania  „Termy 
Gostynińskie, czy jest wsparcie z zewnątrz.? 
Korzystamy  z  pomocy  z  zewnątrz,  mieliśmy  eksperta  z  Krakowa,  który  również  będzie 
opiniował i będzie brał na siebie odpowiedzialność za całe postępowanie. Ma doświadczenie, 
ponieważ Kraków rozstrzygał takie postępowanie. Prezydent Krakowa polecił pewne osoby 
w tym temacie. Zadanie jest trudne i odpowiedzialne.
Kolejne  pytane  radnego  Andrzeja  Redera -   dotyczy  również  Term:  przy  założeniu,  że 
wszystko pójdzie dobrze (zostaną złożone oferty, zostanie wyłoniony wykonawca) kiedy jest 
szansa na rozpoczęcie prac oraz przy założeniu że będą protesty jak to wszystko się opóźni i 
jak to będzie realizowane.  
Rozpoczęcie budowy mogłoby się rozpoczynać bardzo późną jesienią, ale ja bardziej realnie 
widzę wiosnę przyszłego roku. Ponieważ samo postępowanie trochę potrwa. W ogłoszeniu 
termin na składanie ofert jest 23 czerwca i później jeszcze są prowadzone negocjacje, które 
mogą  potrwać  do  sierpnia.  Mamy  kompletny  program  funkcjonalno  –  użytkowy,  ze 
szczegółowym opisem, ale jeszcze będą musieli  etapowo projekty projektować. Nie mogą 
budować dłużej jak trzy lata, nie mogą tego dzielić do realizacji w przyszłych latach. W 2012 
roku mamy to mieć gotowe.  Koncesjonariusz  będzie chciał  wybudować jakość część i  po 
pierwszym roku ją uruchomić.  Ale wszystko będzie zależało od tego kto to wygra, kto będzie 
koncesjonariuszem i z kim umowę zawiążemy. Sporo firm zagranicznych tym się interesuje, 



są one sprawdzane w Internecie,  jaki mają przychód roczny. Co najmniej dwa konsorcja z 
Polski wyraziły zainteresowanie. 
Ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. mówi, że nie ma teraz protestów można zaskarżyć do sądu 
jeśli ktoś będzie niezadowolony. Co w żaden sposób nam nie blokuje, nie wstrzymuje działań 
podpisania umowy i budowy. 
Następne pytanie radnego Andrzeja Redera – dotyczy dużej obwodnicy – czy harmonogram 
jest realizowany i czy nie jest zagrożony termin oddania obwodnicy do użytku. 
Z moich informacji wynika, że harmonogram jest zgodny, nawet go wyprzedzają. Kontrakt 
konsorcjum ma do końca lutego przyszłego roku. Nie sądzę żeby były jakieś zahamowania, 
natomiast wiem, że jedna z firm konsorcjum Wakoz nie dostała pieniędzy od inwestora, i nie 
zapłaciła podwykonawcy – firmie naszej. Uważam, że Wakoz wszystkie pieniądze odzyska i 
pieniądze odda.  
Kolejne  pytanie  radnego  Andrzeja  Redera dotyczy  terenu  Dybanki,  czy  jest  rozważana 
możliwość ustawienia sanitariatów na terenie kąpieliska oraz  czy  istnieje projekt,  aby do 
Gostynina sprowadzić żubry?.
Kąpielisko  na  Dybance  będzie  i  ustawimy  sanitariaty  typu  Toi-Toi.  Mamy  w  planach 
sprowadzenie  do  Gostynina  żubrów,  natomiast  nie  będzie  hodowli,  na  początku  są 
przewidziane trzy żubry. W lesie wisa wis stadionu, od ul. Brzozowej w kierunku rzeki, będą 
żubry.  Planuj się tam  wybudowanie deptaku z ławeczkami. 
Radna Lidia Pawikowska pytała o wyrównanie i powiększenie powierzchni przy Skateparku. 
W tym roku nawierzchnia będzie wyrównana i powiększona. 
Radny Krzysztof Giziński pytał o inwestycję zamku gostynińskiego, czy będzie tam wyłoniony 
ajent, czy będzie wyłoniona nowa spółka miejska, która będzie prowadziła tam działalność.
Nie  przewidujemy tu  spółki  miejskiej,  będzie  to  przetargowo  rozstrzygnięte,  ktoś  kto  da 
najlepsze  warunki  za  użytkowanie.  Sporządzona  umowa  z  ajentem  musi  być  dobrze 
obwarowana z uwagi na uszkodzenie wyposażenia, które jest drogie.  Zamek może być dobrą 
kartą przetargową przy negocjacjach związanych z Termami. 
Drugie zapytanie radnego Krzysztofa Gizińskiego dotyczy wypalania na terenie prywatnych 
posesji  odpadów  organicznych  i  nieorganicznych.  Czy  jest  to  możliwe,  czy  są  przepisy 
ograniczające?
Na  terenach  posesji  nie  wolno  nic  wypalać.   Ustawa  o  ochronie  środowiska  zabrania 
wypalania śmieci organicznych i nieorganicznych. Jeżeli ktoś zgłosi do Straży Miejskiej wtedy 
interweniujemy, ale jeśli  ktoś wypali  śmieci  i  sąsiad nie zgłosi  to może to zrobić.  Ustawa 
zabrania wypalania śmieci i w naszym regulaminie nie ma zapisu z uwagi na zapis w ustawie 
która jest wyższego rzędu. 
Następne  pytanie  Radnego  Krzysztofa  Gizińskiego dotyczy  kwestii  Zalewu,  aby  zwrócić 
uwagę gminie wiejskiej Gostyninie, na uporządkowanie tego terenu.  
Zalew  nie  jest  terenem  miasta.  Już  kilkakrotnie  zwracałem  się  do  gminy  Gostynin  o 
uporządkowanie tego terenu, ale wystosujemy kolejny raz prośbę. 
Radny  Andrzej  Robacki  pytał  o  duża  obwodnicę. Na  to  pytanie  udzieliłem odpowiedzi  w 
pytaniu zadanym przez radnego Krzysztofa Gizińskiego  w tej samej kwestii. 



Radny Zdzisław Tarka  pytał jak daleko zaawansowane są prace przy inwestycji kanalizacja 
osiedla Zatorze ulic Kolejowej,  Czapskiego. 
Trwa opracowanie tej dokumentacji, które potrwa do końca roku. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – pan Jakubowski udzielił takiej informacji, że powstał 
jeszcze  taki  problem,  że  w zarządzie  kolei  trzeba  było  zamawiać  mapy,  tam  gdzie  trasa 
kanalizacji jest zlokalizowana na terenie kolejowym projekt musi być sporządzony na mapach 
pobranych  w składnicy kolejowej, ale okazuje się, że te mapy są nieaktualne i wymagają 
aktualizacji przez geodetów. Do końca miesiąca ma być wykonane. Ta część projektu, która 
jest  na  terenie  kolejowym musi  być  uzgadniana  w zarządzie  kolei.  To  powoduje,  że  ten 
proces się przeciąga. 

Burmistrz Miasta –  kolejne pytanie radnego Zdzisława Taki  dotyczy wyrównania drogi nad 
torami kolejowymi – ul. Kilińskiego. Teren ten będzie wyrównany. 
Radna  Anna  Szczepanowska  pytała:  jaki  jest  przewidywany  termin  ukończenia  budowy 
Przedszkola nr 4 i czy na wyposażenie są przewidziane środki w budżecie. 
W tej sprawie rozmawiałem z panią dyrektor przedszkola w sprawie umeblowania i określiła, 
ze około 50.000 zł. koszt umeblowania. Będziemy się starać aby nowe meble tam wstawić. 

Pełnomocnik ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – jest uruchamiany program dotyczący 
przedszkoli i będziemy składali wniosek. Nabór tych wniosków jest od 19 maja do 25 czerwca 
i być może pozyskamy środki unijne na to przedszkole. 

Burmistrz Miasta –  kolejne pytanie radnej Anny Szczepanowskiej: czy w tym roku zostanie 
rozpoczęta budowa boisk szkolnych „Orlik”.
W tym roku  na  pewno boiska  „Orlik”  będą  wykonane.  Niebawem będzie  przetarg,  taka 
inwestycja  nie  trwa  długo,  około  trzech  miesięcy  i  powinny  być  zbudowane. 
Zdecydowaliśmy, że przy tych boiska będą kontenery z zapleczem sanitarnym. 
Kolejne pytanie radnej Anny Szczepanowskiej - czy w planach jest budowa  chodnika przy ul. 
Kopernika. 
Chodnik będzie wykonany.
Radny Przemysław Łudczak pytał czy Urząd Miasta będzie się włączał w kampanię wyborczą 
do parlamentu europejskiego i zachęcającą do głosowania .  
Przed  każdymi  wyborami  ja  tak  robię,  w  wiadomościach  z  ratusza  w  telewizji  kablowej 
zawsze  proszę  mieszkańców  aby  uczestniczyli.  Wyznaczyliśmy  miejsca  na  wybory,  lokale 
wyborcze będą oplakatowane. 
Radny  Czesław  Jaśkiewicz pytał  kiedy  będzie  nabór  na  mieszkania  MTBS  i  kiedy  będzie 
rozpoczęta następna budowa. 
Będzie  budowany  następny  budynek  60  rodzinny  przy  ul.  Spółdzielczej,  teren  po  byłej 
ciepłowni.  Był  u  mnie  prezes  i  uzgodniliśmy,  że  jeszcze  jeden  budynek  tam  będzie. 
Dokumentacja będzie wykonana w tym roku i  wniosek pod koniec roku będzie składany. 



Wniosek można już złożyć i wtedy kiedy będzie lista tworzona będzie już brany pod uwagę. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę wyniki spółki. 
W pewnym momencie MTBS-y się zablokują nie będą miały kredytowej zdolności. Udzielenie 
poręczenia kredytowego dla MTBS figuruje u nas jako dług, MTBS wyposażyliśmy w majątek i 
podniósł im się kapitał.  W roku ubiegłym uczestniczyłem w komisji europejskiej w Brukseli 
gdzie  rozmawialiśmy  z  Francuzami,  Włochami  i  Chorwatami  na  temat  budownictwa 
społecznego i socjalnego, było przekonanie, żeby wprowadzić program na dofinansowanie 
budownictwa społecznego i socjalnego, poprzez np.  montowanie kolektorów słonecznych 
po to aby obniżyć koszty utrzymania takiego budynku, wszystko to co mogłoby oszczędzić 
energię. 

Do punktu 19

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała pismo z Regionalnej 
Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  dotyczące  protokołu  z  kontroli  kompleksowej 
podpisanego dnia 18 marca 2009r. 

Burmistrz  Miasta –  przeprowadzona  kontrola  wyszła  najlepiej  w  regionie  Płockim. 
Zapraszam wszystkich na jutrzejsze Korso. 

Do punktu 20

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - zamykam obrady XXXI sesji Rady 
Miejskiej. 

Protokołowały:
A. Dutkiewicz.
E. Cierpikowska.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak


