P R O T O K Ó Ł NR VI/2011
z posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
30 marca 2011 roku.
Stan Rady - 15
Obecni – 14
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1350.

Do punktu1
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady
VI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie tj. pana Włodzimierza Śniecikowskiego Burmistrza
Miasta, panią Jadwigę Kaczor Wiceburmistrza, panią Bożenę Sokołowska Skarbnika
Miejskiego, panią Wiesławę Pilichowicz Asystenta Burmistrza ds. Finansowych, Radcę
Prawnego panią Magdalenę Petecką, panią Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Jakuba z Gostynina panią Jolantę Bigus, Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury pana Jacka
Michalskiego, Podinspektora Wydziału Promocji Miasta panią Teresę Kiereś, pracowników
Urzędu, wszystkich radnych, przedstawicieli prasy, telewizji.

Do punktu 2
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała proponowany
porządek posiedzenia.
Burmistrz Miasta – pani przewodnicząca, wysoka rado proszę o wprowadzenie do porządku
obrad uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania remontu
kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, przedmiotowa uchwała była
wprowadzona i zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Kto z państwa, jest za
wprowadzeniem uchwały przez pana burmistrza do porządku obrad?
za – 13

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się:
za – 13
Porządek przyjęto.

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o działalności placówek kulturalnych w mieście:
• Miejskie Centrum Kultury,
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina,
Potrzeby, założenia.
6. Informacja odnośnie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2011 – 2045.
9. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania.
11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na
2011 rok”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do do realizacji projektu systemowego w
ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną na lata 2011 – 2015.
14. Podjecie uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego.
15. Podjecie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania
remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.
16. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta – Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za
okres od 11.02. 2011 roku do 29.03.2011 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – zapytała czy są pytania
odnośnie sprawozdania?
Radni nie zgłaszali pytań do sprawozdania.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w okresie międzysesyjnym
nie wpłynęła żadna interpelacja, czy ktoś z państwa ma zapytania?
Radna Lidia Pawikowska – mam prośbę aby zamontować kosze na śmieci po obu stronach
ulicy Langenfeld.
Radny Tadeusz Łosiewicz – podziękował za zamontowanie oświetlenia ulicznego między
Rynkiem a ul. Stodólną między ul. Jana Pawła II a ul. Solidarności oraz na ul. Żabiej.
Radny Marek Małkowski – kiedy zakończy się przetarg na wynajem Zamku. Czy jest
możliwość zwiedzania zamku. Na ul. Czapskiego nadal jest nie naprawiony chodnik.
Radny Andrzej Reder – czy dokonano już stanu dróg po zimie oraz czy jest już harmonogram
ewentualnych napraw. Miejskie Centrum Handlowe czy jest już zainteresowanie odnośnie
wydzierżawiania powierzchni handlowych.
Radny Paweł Kalinowski – czy istnieje możliwość aby na ulicy Leśnej powstał chodnik choć
z jednej strony ulicy ewentualnie zamontować progi zwalniające.

Do punktu 5
Informacja o działalności placówek kulturalnych w mieście:
• Miejskie Centrum Kultury,
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.
Potrzeby, założenia.
• Miejskie Centrum Kultury,
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – przedstawił informację odnośnie
działalności Miejskiego Centrum Kultury – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Paweł Kalinowski – interesuje mnie przyszłość naszego kina, jakie plany ma MCK
czy jest pomysł aby wprowadzić cyfrowy system projekcji, jak wiemy jeśli tego nie będzie to
za kilka lat nasze kino przestanie funkcjonować.
Kto będzie w tym roku na Dniach Gostynina.
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – poruszył pan trudny ale dość
ważny temat. Na 180 ponad połowa kin weszła w cyfryzacje kina z konieczności. Nośnik jakim
jest celuloid będzie pomału zanikał i są takie prognozy, że może to nastąpić już w przyszłym
roku i nie będzie nas stać na dobry film, bo w wersji analogowej będzie tych filmów coraz
mniej i będą trudno dostępne. Jeśli chodzi o cyfryzację kina to tych możliwości jest kilka, temat
jest jednak trudny finansowo w związku z tym należy wybrać jakąś koncepcję jak to zrobić. Jest

możliwość leasingu sprzętu cyfrowego jest to jednak inwestycja dość kosztowna, zakup to
wydatek 500 – 600 tys. zł. jesteśmy tego świadomi, że za rok będzie ciężko o dobry repertuar w
naszym kinie. Coś na pewno w tym kierunku zostanie zrobione.
Odnośnie pytania w kwestii wykonawców podczas Dni Gostynin, to 8 lipca będzie festiwal
folkloru który będzie trwał w tym dniu do godziny 22:00, następnego dnia tj. 9 lipca,
propozycja występu Orkiestry Reprezentacji Wojska Polskiego czyli Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego gdzie jest około 45 muzyków na scenie, zespół Berkut. W trzecim dniu tj.
w niedzielę na scenie program dla dzieci, turniej gry planszowych w parku w rynku, o godzinie
20:00 zespół Postmen wykonujący utwory zespołu The Beatles, a gwiazda wieczoru to Dorota
Rabczewska – Doda.
Radny Andrzej Reder – jakiś czas temu dyskutowaliśmy o remoncie sali kinowej, czy w tej
kwestii już coś wiadomo.
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – na dzień dzisiejszy wykonujemy
dokumentację, która otwiera możliwość pozyskania środków. W tym roku jednak od Ministra
Kultury nie ma takiej możliwości aby na tę inwestycję pozyskać środki. Samo wykonanie
dokumentacji remontu wewnątrz MCK to kwota 50.000 – 90.000 zł. Dlatego też takiego
remontu w tym roku nie będzie.
Radny Tadeusz Łosiewicz – w okresie letnim gdy są koncerty na w rynku, to mieszkańcy
denerwują się, że scena stoi na ulicy i nie ma przejazdu przed ratuszem, czy istnieje taka
możliwość aby zostawić jeden pas ruchu aby mogły przejeżdżać samochody.
Drugie pytanie to czy istnieje możliwość organizowania zabaw tanecznych dla mieszkańców.
Burmistrz Miasta – w okresie letnim niedzielne koncerty mają właśnie taki charakter, ludzie
tam często się bawią.
Radny Marek Małkowski – czy plac przed Miejskim Centrum Kultury będzie
zagospodarowany.
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – tak, na chwilę obecną zostały
posadzone 62 krzewy tuj, posiane krokusy to pomysł pana burmistrza. Zostanie dosiany
trawnik i będziemy myśleć o dalszych nasadzeniach.
Radny Tadeusz Łosiewicz – gdy są uroczystości narodowe to przed pomnikiem nie ma
miejsca, dobrze byłoby rozbudować ten plac.
Burmistrz Miasta – tak naprawdę to cztery razy w roku są przed tym pomnikiem uroczystości
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina Jolanta Bigus –
przedstawiła informację odnośnie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im Jakuba z
Gostynina – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak
przedstawienie informacji.

– podziękowała za

Do punktu 6
Informacja odnośnie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 rok.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – przedstawiła informację odnośnie
działalności realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2010 rok – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Paweł Klinowski – jestem terapeutą uzależnień i pracuję w oddziale uzależnień od
alkoholu, moimi pacjentami są również mieszkańcy Gostynina i mam pytanie co mogę
zaproponować tym dzieciom których rodzice są uzależnieni a oni nie mają się gdzie podziać.
Wiem że jest taka świetlica w mieście, czy mogę im to zaproponować, czy istnieje dla tych
dzieci możliwość skorzystania z kolonii.
Ubolewam także, że nasz oddział który liczy 9 terapeutów jest pomijany w profilaktyce która
odbywa się na terenie miasta, nie otrzymujemy zaproszeń do szkół.
Mam pytanie odnośnie ulotek profilaktycznych dotyczących rozwiązywania problemów
alkoholowych, czy są one robione dla mieszkańców miasta, które mówiłyby o tym, gdzie i do
kogo można się zgłosić.
Radny poinformował, że w oddziale w 2009 roku spośród 452 rozmów kwalifikacyjnych
których się odbyły 42 osoby to mieszkańcy Gostynina, natomiast z 200 pacjentów 13 to
mieszkańcy Gostynina.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – odnośnie ulotek, to dobry pomysł,
kiedyś mieliśmy już taką akcję ale oczywiście znów można to powtórzyć.
Jeżeli chodzi o dzieci osób uzależnionych, to jest to tak, że warto rozmawiać z pedagogiem
szkolnym, ponieważ w szkołach dzieci mają proponowaną pomoc specjalistyczną w formie
pracy terapeutycznej pedagogów szkolnych, ponieważ ci pedagodzy szkolni mają już duże
doświadczenie i od tego należałoby zacząć. Natomiast świetlica jest otwarta, zajęcia polegają na
tym, że dzieci do pewnego czasu nie muszą być w domu, mogą tam odrobić lekcje, zjeść
posiłek. Natomiast kolonie organizowane są raz w roku i prowadzone są przez pedagogów,
którzy mają przygotowania do prowadzenia profilaktyki. Dzieci na te kolonie są wytypowane
przez szkoły.
Odnośnie terapeutów, to corocznie zgłaszali się do nas odnośnie dofinansowania na
zwiększanie kwalifikacji i taką otrzymywali. W zeszłym roku takiego zgłoszenia nie mieliśmy.
Natomiast jeżeli chodzi o uczestnictwo w profilaktyce, to terapeuci mogą być włączeni w jakiś
program, ale my musimy o tym wiedzieć, że jesteście zainteresowani, gdyż my nie możemy
tego państwu narzucać. A my jesteśmy otwarci na współpracę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.
(…) po przerwie.
( W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Arkadiusz Szulczewski)

Do punktu 7
Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – ponieważ od dnia przekazania projektu uchwały do
biura rady, wprowadzone zostały jeszcze zmiany dlatego też otrzymaliście państwo dziś projekt
z autopoprawką, która w dniu wczorajszym została zaopiniowana przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu, jednakże dziś wpłynęła do urzędu informacja od Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacjij w sprawie zmian w planie finansowym dlatego też zgłaszam
autopoprawkę do załącznika nr 7 niniejszej uchwały zmieniającą stan środków obrotowych na
początek roku oraz przychody ogółem o kwotę 62.966 zł.
W proponowanym projekcie proponujemy dokonać zmian zarówno w planie dochodów jak i
wydatków budżetowych oraz przychodu budżetu. Po dokonaniu proponowanych zmian
dochody budżetu zmniejszą się ogółem o kwotę 599.267 zł., zmniejszając o tę kwotę dochody
bieżące, ta kwota zmniejszenia stanowi persaldo kwot zmniejszających i zwiększających plan
dochodów budżetowych. Wydatki budżetu ogółem zwiększą się o łączną kwotę 342.987 zł., w
tym wydatki bieżące o kwotę 300.733 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 42.254 zł. w
punkcie 3 w § 3 ustęp 1 uchwały budżetowej zmniejsza się o kwotę 942.254 zł. nadwyżkę
budżetu, zwiększając tym samym przychody budżetu kwotę o 942.254 zł., w tym o kwotę
900.000 zł. przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz o kwotę 42.254 zł. z tytułu wolnych
środków, które to po zmianach ustala się w wysokości 3.672.285 zł.
W § 11 uchwały budżetowej, po punkcie 1 dodaje się punkt 2 w którym ustala się limit
zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie
900.000 zł., również w § 11 uchwały budżetowej po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w którym
upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań do wysokości 900.000 zł.
Znaczącą pozycją proponowanych zmian stanowi zmniejszenie planu dochodów z tytułu
subwencji oświatowej w kwocie 904.009 zł., sytuacja ta powtarza się po raz drugi, kiedy
to zmniejszamy subwencję już po uchwaleniu budżetu i po otrzymaniu informacji
z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji na dany rok budżetowy,
zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji proponujemy pokryć jak w ubiegłym roku
środkami pochodzącymi z kredytów w kwocie 900.000 zł. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany
w dochodach to dotyczą one głównie zwiększenia planu z tytułu przyznania dotacji
celowych o łącznej kwocie 299.733 zł. z której to 15.000 zł. zwiększa plan dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia
z organami administracji rządowej i o tę kwotę proponujemy zwiększyć plan wydatków
bieżących w rozdziale cmentarze z przeznaczeniem na realizację dalszych prac
remontowych kwatery wojska polskiego na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, prace te
będą wykonywane na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.
Z tytułu dotacji zwiększamy plan dochodów o kwotę 17.095 zł. to jest o środki z dotacji
celowej zgodnie z informacją prezesa głównego urzędu statystycznego i o te kwotę
zwiększamy plan wydatków bieżących w rozdziale spisy powszechne i inne z
przeznaczeniem na wydatki osobowe, wydatki rzeczowe, umowy zlecenia, które są
związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w
2011 roku. W łącznej kwocie 267.638 zł. zwiększamy plan dochodów w dziale opieka
społeczna i tak o 173.238 zł. o środki pochodzące z dotacji celowej przyznanej w ramach
programu finansowanych z udziałem środków europejskich na realizacje Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i o te kwotę zwiększamy wydatki bieżące realizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
Siła tkwi w tobie – pomożemy ci ja wydobyć. Całkowita wartość realizowanego projektu
wynosi 193.562 zł. – wkład własny miasta to kwota 20.324 zł., która pochodzi ze
zmniejszenia planu wydatków bieżących z rozdziału Usługi Opiekuńcze. Pozostałe kwoty
dotacji również w Opiece Społecznej tj. kwota 34.200 zł. i 60.200 zł. zwiększą wydatki

związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz wydatków rzeczowych, stałych.
Jeżeli chodzi o plan dochodów to dotyczą zwiększenia o kwotę 4.900 zł. podatku od
nieruchomości od osób fizycznych oraz wprowadzamy tutaj tę autopoprawkę w kwocie
1.000 zł., która zwiększa plan dochodów z tytułu darowizny z funduszu prewencyjnego
PZU i o te kwotę zwiększamy plan wydatków bieżących w rozdziale Gimnazja
z przeznaczeniem na modernizację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego Gimnazjum
Nr 2. W wydatkach majątkowych proponujemy zwiększyć o kwotę 42.254 zł. wydatki w
rozdziale drogi i inne z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych. Proponujemy dokonać
zmian w przychodach budżetu miasta zwiększając o kwotę 900.000 zł kredyty na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i o kwotę 42.254 zł. z tytułu wolnych
środków, które to wlicza się po sporządzeniu bilansu budżetu i do końca I kwartału należy
dokonać korekty. Po dokonaniu powyższych zmian, zmianie ulegają załączniki o numerach:
1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15.
Głosowanie autopoprawki:
Za autopoprawką do uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011
rok opowiedziało się 11 radnych, przy 1 wstrzymującym.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia
pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 36/VI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011 – 2045.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – od roku 2011 samorządy zobligowane są ustawą
o finansach publicznych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, która w swej treści
musi być spójna z uchwałą budżetową, konieczne jest podjecie tej uchwały w związku
z tym, że dokonujemy zmian w Uchwale Budżetowej. Zmianie ulegają w prognozie finansowej
dochody ogółem w tym dochody bieżące, następnie wydatki bieżące, wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmienia się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
Zwiększają się przychody i wprowadzamy przychody z tytułu kredytów i pożyczek.
W przypadku gdybyśmy zaciągnęli ten kredyt to nasze zadłużenie na koniec 2011 roku
wynosiłoby 18,17%. z uwagi na to, że w tym roku mamy duży budżet ale już na koniec 2012
roku będzie wynosić około 32%.

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia
pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 37/VI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9
Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – na dzień dzisiejszy nie
znajdujemy pokrycia w naszych dochodach własnych dlatego też przedstawiamy państwu
projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu w wysokości 900.000 zł., natomiast różnicę 4.009 zł.
pokryjemy z własnych dochodów tj. z podatku od nieruchomości. W projekcie uchwały w
uzasadnieniu jest wyjaśnione, że środki te posłużą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
wynika to z tego, że ustawa, która obowiązuje od 2010 roku o finansach publicznych, tylko
stwarza taką możliwość zaciągnięcia na te cele kredytów, a nie na określony cel jak to miało
miejsce przy zaciąganiu wcześniejszych kredytów bądź na zadania inwestycyjne czy też na
wydatki bieżące.
Środki które otrzymujemy z subwencji oświatowej nie wystarczają nawet na płace dla
nauczycieli, chodzi tu również o pochodne czyli o składki ZUS, fundusz socjalny, musimy
jeszcze dokładać z własnego budżetu. Ogółem do wydatków oświatowych w tym roku
dołożymy 5,5 miliona złotych, w roku poprzednim była to kwota 4.566.000 zł. Analizując te
wydatki to subwencja pokrywa 2/3 kosztów oświaty natomiast 1/3 kosztów pokrywa gmina
z własnych dochodów. Przy zaciągnięciu tego kredytu nasze zadłużenie na koniec bieżącego
roku będzie wynosiło 18,27%, natomiast przy dość dużych dochodach tego roku ten wskaźnik
jest nie pełny z uwagi na to, że otrzymamy dużą dotacje na realizację Term Gostynińskich,
natomiast już w prognozach długu na rok 2012 zadłużenie to będzie bardziej realne i wynosić
będzie 32,5% przy czym ona się jeszcze obniży ponieważ korzystamy już w tej chwili
z umorzeń pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska a jest
ich 7, w tej chwili jest podpisana jedna umowa na skorzystanie z tego umorzenia. Na dzień
dzisiejszy nie musimy jeszcze tego kredytu zaciągać, jest to takie zabezpieczenie, a być może
w ogóle nie będziemy brać tego kredytu.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia
pozytywna.
Radny Andrzej Reder – już wielokrotnie o tym mówiłem, że te liczby które przytoczyła pani
asystent są złe dla samorządu miasta Gostynina, gdybyśmy cofnęli się kilka lat wstecz to gdzieś
można by uchwycić stan 0, to znaczy, że subwencja oświatowa wystarczała na pokrycie

wszelkich wydatków oświatowych, natomiast stopniowo w kolejnych latach jakby te nożyce
rozchodzą się. Wydaje mi się, że nasze placówki funkcjonują w dobrych warunkach ale nie
można powiedzieć z kolei, że w bardzo dobrych i opływają w dostatki. Można powiedzieć, że
stwarzamy warunki dobre, natomiast przychodzi z coraz większym trudem właśnie te warunki
zapewnić. Bierze się to stąd, że warunki funkcjonowania polskich szkół określa Minister
Edukacji i oczekuje, że warunki te będą spełnione przez samorządy, a jeżeli tej subwencji nie
starcza to się oczekuje, że samorządy dołożą. Wszyscy wiemy, że przez Polskę przetoczyła się
fala likwidacji szkół, wstępem do tego jest zawsze zamysł aby powiększać klasy, zmniejszać
ilość placówek, jako człowiek, który na oświacie spędził wiele swego zawodowego czasu to
uważam, że nie są to dobre pomysły, wtedy kiedy ekonomia zaczyna zwyciężać edukację,
a zwykle to kończy się obniżeniem poziomu kształcenia. Jest to kolejny sygnał ostrzegawczy,
że w kolejnym roku może się nie udać i branie takiego kredytu stricte konstrukcyjnego nie jest
niczym dobrym. Może jako rada powinniśmy pokazać swoje niezadowolenie, mamy taki
instrument który nam statut przyznał a mianowicie podjęcie uchwały o charakterze Rezolucji
i tę uchwałę możemy kierować do różnych instytucji państwowych, do Prezesa Rady
Ministrów, daję to pod rozwagę. Może inne samorządy poszłyby za naszym przykładem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 38/VI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 10
Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – jest to nowa sprawa ponieważ 10
czerwca 2010 roku weszła nowa ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, chodzi o to, że zostały poszerzone obowiązki gminy
w zakresie zadań własnych – nakłada się na gminy obowiązek powołania komisji
interdyscyplinarnej i ta komisja ma za zadanie integrowanie i koordynowanie działań
wszystkich podmiotów określonych w ustawie działających w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Dotychczas my tę ustawę realizowaliśmy poprzez miejski punkt
konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
istnieje on już od wielu lat i zgłaszają się tam osoby które są maltretowane przez męża
alkoholika bądź odwrotnie. Celem tej komisji jest diagnozowanie przemocy w rodzinie,
podejmowanie; działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w
środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki

Społecznej – opinia pozytywna.
Radny Andrzej Reder – rozumiem, że wypełniamy wymóg ustawowy. Mam takie wrażanie,
że działamy w ten sposób, że stawiamy problem na głowie. Powinno być tak, że my
identyfikujemy nasze problemy i to tu powinien się zrodzić taki pomysł, że potrzebny jest nam
taki zespół. A okazuje się, że urzędnik w Warszawie dopisał artykuł i teraz cała samorządowa
Polska odbywa zebrania i powołuje zespoły, mamy przecież zespół Bezpieczne Miasta i skład
bardzo podobny.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 39/VI/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 11
Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na 2011
rok”.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – od 2009 roku jest realizowany
program szczepień profilaktycznych w zakresie zapobiegania raka szyjki macicy. Co roku jest
podejmowana uchwała dotycząca tego programu, ta także jest podobna do poprzedniej.
W drodze konkursu wyłaniany jest podmiot, który będzie realizował ten program szczepień
dziewcząt w wieku 15 lat trzema dawkami szczepionki HPV. Przed szczepieniami będzie
przeprowadzona akcja działań profilaktycznych, którą również realizuje ten podmiot który
zostanie wyłoniony w konkursie. Będą to spotkania na terenie szkół z rodzicami, nauczycielami
i dziewczętami dotyczące informacji czemu te szczepienia zapobiegają. W 2009 i 2010 to
zadanie realizował Medicus.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na 2011rok”.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 40/VI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – powitała przybyłą na obrady
sesji panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

D o p u n k t u 12
Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – MOPS po raz
pierwszy starał się o pozyskanie środków unijnych z tego programu w 2008 roku. W tym roku
projekt opiewa na kwotę 193.560 zł., a warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie wymogu
finansowego czyli wniesienie wkładu własnego w wysokości 10% wartości projektu co w tym
roku daje kwotę 20.323,87 zł. Tak jak co roku w ramach tego projektu będzie szereg działań,
tym razem projekt ten jest kierowany dla grupy osób niepełnosprawnych oraz kobiet które
zrezygnowały z zatrudnienia z uwagi na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem
rodziny – są to osoby które są wycofane społecznie z dwóch powodów, po pierwsze, że
rezygnują z zatrudnienia bo muszą sprawować opiekę nad niepełnosprawnym a po drugie
poprzez tę rezygnacje z pracy i opiekę nad niepełnosprawnym czuja się niedowartościowane
i popadają niejednokrotnie w stany depresyjne. Jeśli chodzi o działania jakie przewidziane są w
tym roku na rzecz tych 20 beneficjentów, to będzie to: spotkania wstępne i podsumowujące,
psychoterapia, warsztaty psychologiczne, indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem,
kurs prawa jazdy, logopeda, dogoterapia, hipoterapia, warsztaty komputerowe, dzień dziecka –
organizowany w plenerze wyjazd do teatru ,,Bufo”, doradztwo zawodowe, szkolenia
zawodowe, warsztaty w gabinecie kosmetycznym, pierwsza pomoc przedmedyczna. W ramach
pracy socjalnej każdy beneficjent otrzyma zasiłek socjalny bądź celowo – specjalny. Realizację
projektu zaplanowano od marca do grudnia 2011 roku.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki
Społecznej – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 41/VI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

( W trakcie sesji na salę posiedzeń przybył radny Czesław Jaśkiewicz)

D o p u n k t u 13
Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną na lata 2011 – 2015.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – art. 17 ustawy o
pomocy społecznej wskazuje, że zadaniem gminy jest przygotowanie realizacji projektu
gminnego profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną. Program ten został wprowadzony w
2008 roku zarządzeniem, teraz należy wprowadzić ten program uchwała. Głównym celem
strategicznym tego programu jest budowa lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w
gminie Gostynin w ostatecznym efekcie stworzenie systemu w ramach którego rodzina będzie
mogła liczyć na pomoc i kompleksowe wsparcie, składa się on z siedmiu modułów: pomoc
rodzinom wielodzietnym i niepełnym oraz samotnym matkom; wsparcie osób starszych,
niepełnosprawnych, rodzin z problemami niepełnosprawności; podejmowanie działań na rzecz
zmniejszenia bezrobocia; przeciwdziałanie patologiom w szczególności alkoholizmowi oraz
przemocy w rodzinie; prowadzenie działań na rzecz ograniczenia marginalizacji, degradacji i
bezradności społecznej; ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą,
uzależnieniem i przestępczością; eliminowanie czynników powodujących wykluczenie
społeczne rodzin.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki
Społecznej – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie wdrożenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata
2011 – 2015.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 42/VI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 14
Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego.
Burmistrz Miasta
–
sprawa była przedmiotem opiniowania na Komisji Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej. Stan prawny cmentarza przedstawiał się w ten
sposób, że do 2010 roku zarząd nad tą nieruchomością pełnił Skarb Państwa, jest to zadanie
gminy w związku z tym zostało skomunalizowane. Na cmentarzu tym były pochówki
pensjonariuszy szpitala gruźliczego oraz psychicznego, których opuściła rodzina. Ostatni
pochówek został dokonany w 1962 roku i od tego czasu cmentarz nie pełni funkcji grzebalnych
i popada w zniszczenie. Zasadnym jest aby ten cmentarz zamknąć. Postanowieniem,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie została wydana opinia o
braku przeciwwskazań do zamknięcia przedmiotowego cmentarza.

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki
Społecznej – opinia pozytywna.
Radny Paweł Kalinowski – mówiłem, już o tym na Komisji aby pamiętać o tym miejscu. Jest
tam krzyż, można w tym miejscu postawić tablicę upamiętniającą aby pamięć o tych
pochowanych nie poszła w zapomnienie.
Burmistrz Miasta – myślę, że sam krzyż upamiętnia to miejsce oraz tablica wystarczy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 43/VI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 15
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania
remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.
Burmistrz Miasta – zainteresowanie remontem kwatery poległych na naszym cmentarzu
parafialnym było dość duże przez ostatnie lata. Podpisanie porozumienia dotyczy powierzenia
Gminie Miasta Gostynina przez Wojewodę Mazowieckiego obowiązku wykonania remontu
kwatery żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Gostyninie w zakresie
czyszczenia obelisku z piaskowca i wykonanie nowych napisów oraz wymiana schodów na
granitowe. Na wykonanie remontu Gmina otrzyma od wojewody dotację celową w wysokości
15.000 zł.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki
Społecznej – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania remontu kwatery
żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 44/VI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 16
Przyjecie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 12 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Protokół został przyjęty.

D o p u n k t u 17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta – radna Pawikwska wystąpiła z prośbą o zamontowanie koszy na śmieci na
ulicy Langenfeld, w budżecie miasta są zaplanowane środki na zakup koszy.
Radny Małkowski pytał kiedy zakończy się przetarg na dzierżawę zamku, 15 kwietnia odbędzie
się publiczny przetarg, a zainteresowanie jest duże. A po 15 kwietnia w ciągu 7 dni dojdzie do
podpisania umowy. Oferta dzierżawy zamku została wysłana również do pani Magdaleny
Gessler restauratorki i współwłaścicielki sieci restauracji.
Odnośnie chodnika na ulicy Czapskiego to została wysłana informacja do starostwa, gdyż jest
to droga powiatowa, odnośnie usunięcia usterek.
Radny Reder pytał czy została dokonana ocena dróg po zimie, informuję, iż jest to w trakcie.
W czasie zimy były również naprawy bieżące. Radny pytał również o Centrum Handlowe,
podań o wydzierżawienie powierzchni w tym pawilonie jest złożonych już 50, zainteresowanie
jest duże. Postęp robót jest duży i mam nadzieje że na najbliższe Boże Narodzenie zostanie to
centrum oddane. Jestem w kontakcie z dyrektorem Urzędu Pracy i rozmawiam o możliwości
zwiększenia kwoty środków na ten rok dla usamodzielniających się na tzw. samozatrudnienie,
obecna stawka to 22.000 zł., jestem przewodniczącym rady zatrudnienia i będę walczył o
zwiększenie tej kwoty. Chciałbym aby ta kwota na tyle była realna aby pozwoliła na
zrealizowanie pomysłu przyszłego .
Radny Kalinowski mówił o zamontowaniu progów zwalniających na ul. Leśnej, jest to sprawa
dyskusyjna nie każdy jest zwolennikiem tych progów. Trzeba pamiętać, że na tym osiedlu są
tam tylko dwie drogi zbiorcze Prusa i Klonowa i tam są już w części chodniki, a na
pozostałych drogach nie będzie chodników z uwagi na to, że są to ciągi pieszo jezdne gdyż jest
tam strefa zamieszkała z ograniczeniem do 20 km/h. Będę oczywiście rozmawiał z
mieszkańcami odnośnie progów zwalniających na tym osiedlu.

D o p u n k t u 18
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – poinformował, że do biura rady
wpłynęło sprawozdanie za 2010 rok ze stosowania uchwały Nr 39/V/07 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

przypadających Gminie Miasta Gostynina w zakresie pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – należności z tytułu opłat i czynszu za lokale
mieszkalne i użytkowe.
Ponadto odczytała pismo z dnia 21 lutego 2011 roku od pani Juli Pitery Posła na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej, następnie odpowiedz na przedmiotowe pismo z dnia 8 marca 2011
roku oraz pismo z dnia 21 marca 2011 roku z biura poselskiego pani Juli Pitery, które nie było
podpisane – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Rani postanowili, iż na nie podpisane pismo nie będzie udzielana odpowiedź.

D o p u n k t u 19
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zamknęła obrady VI sesji
Rady Miejskiej.

Spisały:
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Syska – Szymczak

