
P R O T O K Ó Ł  NR XLIII/2010

z posiedzenia XLIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 16  lutego 2010 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 12

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1250.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –   Szymczak  – powitała  przybyłych  na 
obrady  XLIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  pana  Włodzimierza  Śniecikowskiego 
Burmistrza  Miasta,  panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrza,  panią  Bożenę  Sokołowską 
Skarbnika  Miejskiego,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta  Burmistrza  ds.  Finansowych, 
pracowników  Urzędu,  zaproszonych  gości  w  osobach:  panią  Renatę  Zagórską  Kierownika 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  pana  Andrzeja  Szyszka  Naczelnika  Wydziału 
Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych, panią Danutę Pilichowicz, Naczelnika 
Wydziału  promocji  Miasta,  wszystkich  radnych,  mieszkańców  miasta  Gostynina, 
przedstawicieli prasy, telewizji.

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.

Burmistrz Miasta – wystąpił z wnioskiem o wycofanie z porządku posiedzenia obrad punktu 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 
będzie rozpatrywany na kolejnej  sesji,  ponieważ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
zobowiązała się do przyjazdu i dokonania wizualizacji tego drzewa. 
    

Za wycofaniem z  porządku obrad projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony 
drzewa uznanego za pomnik przyrody, głosowało:

               za – 9                             przeciw – 0                               wstrzymało się -  0



Za wprowadzeniem zmian  do porządku obrad  głosowało 9 radnych  - jednogłośnie
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  systemowego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Lokalnej Grupy 

Rybackiej:  Stowarzyszenia  POJEZIERZE  GOSTYNIŃSKIE  z  siedzibą  w  Łącku  na 
prawach członka zwyczajnego.

8. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  korzystania  z  boisk  sportowych 
,,Moje Boisko – Orlik 2012” należących do Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjecie uchwały w sprawie  zbycia udziałów i wystąpienia Gminy Miasta Gostynina 
z ,,ERA – GOST” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gostyninie.

10. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Gostyninie na 2010 rok.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy Rady Miejskiej  w Gostyninie  na 
2010 rok.

12. Przyjecie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2010 rok.
13. Przyjecie protokołów z XL, XLI, XLII sesji Rady Miejskiej.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamkniecie obrad.

D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta  –  odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za 
okres od 29 grudnia 2009 roku do 15 lutego 2010 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik  
do protokołu.

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała, iż w okresie 
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja i poprosiła o zadawanie pytań przez radnych.

Radny  Marek  Małkowski  –  zadał  pytanie  odnośnie  przetargu  na  budowę  II  etapu  małej 
obwodnicy oraz czy są zapewnione środki finansowe na to zadanie? Zasugerował możliwość 



włączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Alei. Następne pytanie 
związane było z lodowiskiem, tj. jakie były dochody za korzystanie z lodowiska w zeszłym 
sezonie, a jakie są teraz. Poruszył problem związany ze zmniejszającą się ilością korzystających 
z lodowiska oraz złym stanem tafli lodowej. Kolejne pytanie dotyczyło prowadzenia negocjacji 
dotyczących term?

Radny  Krzysztof  Giziński  – ponowił  pytanie  radnego  Małkowskiego  odnośnie  włączenia 
sygnalizacji  świetlnej  na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i  Alej.  Następne pytanie radnego 
dotyczyło selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a mianowicie czy tą zbiórką objęte jest całe 
miasto. Następne pytanie to wywóz nieczystości płynnych i ponoszonych z tego tytułu opłat. 
Gospodarstwa domowe, które posiadają tzw. ,,szamba” uiszczają opłatę do Przedsiębiorstwa 
Komunalnego i do przewoźnika, który zabiera od nich te nieczystości, i czy jest to możliwe, 
aby uiszczali podwójną opłatę?

D o  p u n k t u  5

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawiła projekt  uchwały zmieniający Uchwałę 
Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok.  Dochody budżetu zwiększają się ogółem o łączną 
kwotę 472.628 złotych,  w tym dochody bieżące o kwotę 329.016 złotych oraz plan dotacji
o kwotę 143.612 złotych.  Wydatki budżetu zwiększają się o łączną kwotę 472.628 złotych,
w tym wydatki  bieżące o kwotę 407.628 złotych  oraz wydatki  majątkowe o kwotę 65.000 
złotych. W uchwale tej wprowadzono również zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania 
inwestycyjne  w  2010  roku,  dokonując  przeniesienia  zadań  inwestycyjnych  rozpoczętych
w  latach  poprzednich.  W  związku  z  likwidacją  z  dniem  1  stycznia  Gminnego  Funduszu 
Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  został  uchylony plan   przychodów i  wydatków
tego  funduszu,  ustalony  w  § 10  Uchwały  Budżetowej  oraz  załącznika  nr  12  do  Uchwały 
Budżetowej  pn.  Zestawienie  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do projektu uchwały wprowadzony został załącznik nr 15
w związku ze zwiększeniem przyznanych środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 
Kapitał Ludzki, który realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zostały 
zwiększone  dochody  bieżące  w  kwocie  329.016  złotych,  na  które  składają  się  środki 
zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 177.016 złotych oraz planowane w 2010 rok 
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 152.000 złotych. Środki te 
zwiększa plan wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej:  w dziale  Gospodarka  Komunalna  w rozdziale  90003 w kwocie  50.000 złotych  na 
wydatki  związane  z  oczyszczaniem miasta  w tym wywóz odpadów segregowanych,  zakup 
koszy ulicznych i worków, w rozdziale 90004 w kwocie 120.516 złotych na wydatki związane
z utrzymaniem zieleni w mieście w tym zakup drzewek i krzewów do nasadzeń, ochronę drzew 
kasztanowca. W rozdziale 90095 w kwocie 93.500 złotych na wydatki związane z aktualizacją 
planu ochrony środowiska, realizacje programu usuwania azbestu, analizę wód deszczowych, 
edukacje  ekologiczna  i  inne  wydatki  związane  z  ochroną  środowiska.  W rozdziale  80101
w  kwocie  65.000  złotych  na  wykonanie  instalacji  gazowej  węzła  kuchennego  w  Szkole 
Podstawowej  Nr 1 – kontynuacja zadania inwestycyjnego,  którego realizacja rozpoczęła się
w  2009  roku.  Zwiększenie  planów  dotacji  o  kwotę  143.612  złotych  stanowią  wydatki  na 
realizację  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  który  będzie  realizowany  przez  Miejski 



Ośrodek Pomocy Społecznej i  na tę kwotę składają się: dofinansowania z Unii Europejskiej
i z budżetu państwa oraz z wkładu własnego Miasta w kwocie 16.849 złotych, która pochodzi 
ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85228.W przedstawionym projekcie 
uchwały uległ przesunięciu plan wydatków o kwotę 1.250 złotych, który przeznaczony został 
na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Nastąpiło  również  przeniesienia  planu  z  wydatków  rzeczowych  w  kwocie  51.000  złotych, 
zwiększając  o  tę  kwotę  plan  na wynagrodzenia  osobowe,  wynagrodzenia  bezosobowe oraz 
składki od nich naliczane, które dotyczą pracowników zatrudnionych przy dozorze obiektów 
boisk Moje boisko – Orlik 2012. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opina  
pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 

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

UCHWAŁA  NR 235/XLIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Paweł Kijek –  zwrócił uwagę, że w projekcie tej uchwały w punkcie 5 w pierwszej 
linijce po 2010, zabrakło słowa ,,rok”.

D o  p u n k t u  6

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  systemowego  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Renata Zagórska –   zrelacjonowała 
projekt, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 
VII  ,,Promocja  integracji  społecznej”,  Działanie  7.1  ,,Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej 
integracji”,  Poddziałanie 7.1.1. ,,Rozwój i  upowszechnianie aktywnej przez ośrodki pomocy 
społecznej”,  który  zakłada  realizację  projektów  systemowych  mających  na  celu  rozwój
i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  oraz  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu
i  wzmacnianie  sektora  ekonomii  społecznej.  Zgodnie  z  przyjętym  przez  Samorząd 
Województwa Mazowieckiego i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Planem 
działania  na  rok  2010  w  ramach  Poddziałania  7.1.1  zaplanowano  realizację  projektów 
systemowych,  których beneficjentami  są  ośrodki  pomocy społecznej  z  terenu województwa 
mazowieckiego. W dniu 15 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął 
informacje  o  podziale  środków  na  realizacje  projektów  systemowych  pomiędzy  jednostki 
samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego na rok 2010. Zgodnie z tą informacją 
kwota na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2010 
roku  wynosi  169.459,88  zł.  Warunkiem  udziału  w  projekcie  jest  spełnienie  wymogów 
finansowych, co oznacza poniesienie wkładu własnego w wysokości 10,5% wartości projektu, 
tj.  16.848,29  zł.  Jednostki  samorządu  terytorialnego  ubiegające  się  o  wsparcie  finansowe



w ramach  Poddziałania  7.1.1  zobowiązane  są  złożyć  wraz  z  wnioskiem o  dofinansowanie 
realizacji projektu uchwałę organu wyrażającego zgodę na realizację projektu oraz o wniesieniu 
określonego  wkładu  własnego.  Ośrodek  pomocy  społecznej  w  Gostyninie  po  raz  pierwszy 
zaaplikował  o  środki  z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Poddziałania  7.1.1
w 2008 roku, tworząc projekt pt. ,,Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ja wydobyć”. Projekt 
realizowany był  w latach  2008 – 2009.  Skierowany był  do osób korzystających z  pomocy 
społecznej, nie pracujących zawodowo, w wieku aktywności zawodowej należących do osób 
niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Ogólna liczba uczestników projektu 
to  21  osób.  W  roku  bieżącym  działania  przewidziane  w  ramach  projektu  mają  na  celu 
pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 15 kobiet długo trwale bezrobotnych,
w  tym  kobiet  samotnie  wychowujących  dzieci,  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.
W  ramach  wsparcia  uczestników  programu  przewidziano:  warsztaty  psychologiczne 
indywidualne  i  grupowe,  zajęcia  z  logopedą  i  pedagogiem,  warsztaty  komputerowe, 
psychoterapia grupowa, doradztwo zawodowe grupowe, szkolenia podstawowych umiejętności, 
zajęcia terenowe, szkolenia zawodowe, kurs wizażu w gabinecie kosmetycznym – trenowanie 
autoprezentacji,  spotkania  informacyjne  dla  beneficjentów  w  obecności  pracodawców. 
Realizację projektu zaplanowano od marca do grudnia 2010 roku.         

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki  
Społecznej – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  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 236/XLIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  7

Podjecie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  do  Lokalnej  Grupy  
Rybackiej: Stowarzyszenia POJEZIERZE GOSTYNIŃSKIE z siedzibą w Łącku na prawach  
członka zwyczajnego.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Andrzej 
Szyszka –  poinformował,  że warunkiem ubiegania się o środki do Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa 
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013” (PO RYBY) Oś 4 ,,zrównoważony rozwój 
obszarów  zależnych  od  rybactwa”  jest  spełnienie  kryterium  podstawowego  jakim  jest 
utworzenie Lokalnej Grupy Rybackiej. Lokalną Grupę Rybacką tworzyć będą trzej partnerzy tj. 
sektor  publiczny,  społeczny  i  gospodarczy.  Lokalna  Grupa  Rybacka  zobligowana  jest  do 
sporządzenia  i  przyjęcia  lokalnej  strategii  rozwoju  obszarów rybackich,  do  której  to  strefy
będą  zawarte  projekty  mające  szanse  uzyskać  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu 
Rybackiego.  Lokacja  środków  przeznaczona  na  ten  program  to  jest  313  milionów  euro



i utworzenie tego stowarzyszenia, umożliwi miastu będącego członkiem tego stowarzyszenia 
aplikowanie o ośrodki z tego funduszu. Zakres możliwych działań dofinansowania w ramach 
tego  programu,  to  wzmocnienie  konkurencyjności  i  utrzymanie  atrakcyjności  obszarów 
zależnych od rybactwa, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego obszarów zależnych 
od  rybactwa,  restrukturyzacja  i  orientacja  działalności  gospodarczej  oraz  klasyfikacja 
zatrudnienia  osób  mających  prace  związaną  z  sektorem  rybactwa,  podnoszenie  wartości 
produktów rybackich oraz rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne 
od rybactwa. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  
pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  do  Lokalnej  Grupy  Rybackiej: 
Stowarzyszenia  POJEZIERZE  GOSTYNIŃSKIE  z  siedzibą  w  Łącku  na  prawach  członka 
zwyczajnego.

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Przemysław Łudczak) 

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

UCHWAŁA  NR 237/XLIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych ,,Moje 
Boisko – Orlik 2012” należących do Gminy Miasta Gostynina.

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Gostynina Danuta Pilichowicz –  poinformowała, że
w związku z zakończeniem budowy kompleksu boisk sportowych ,,Moje Boisko – Orlik 2012”
w Gostyninie przy ulicy Józefa Bema 23 i ulicy Józefa Ozdowskiego 2, celem prawidłowego 
korzystania  z  tego  obiektu  przez  użytkowników  niezbędne  jest  opracowanie  i  wdrożenie 
regulaminu korzystania z boisk. Dla obu boisk regulamin jest jednakowy. Administratorem jest 
Gmina  Miejska  Gostynin,  użytkownikami  mogą  być  osoby  indywidualne  jak  i  grupy 
zorganizowane. Kompleks dostępny będzie od poniedziałku do niedzieli. Od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pierwszeństwo korzystania będą mieli uczniowie szkół 
przy których znajduje  się  boisko oraz związki  sportowe które  znajdują się  w danej  szkole, 
natomiast  w  godzinach  od  15:00  do  21:30  obiekt  dostępny  dla  wszystkich  chętnych  z 
zastrzeżeniem  pierwszeństwa  dla  grup  zorganizowanych  w  organizacjach  szkolnych, 
pozaszkolnych, zespołach i  klubach. W soboty obiekt dostępny dla wszystkich chętnych od 
godziny  10:00  do  21:30,  a  w  niedzielę  w  godzinach  od  12:00  do  21:30.  W  dniach  od 
poniedziałku do piątku, gdy obiekt użytkowany jest przez uczniów  to za stan techniczny oraz 
bezpieczeństwo odpowiada  dyrektor szkoły. W regulaminie tym ujęte jest jak należy korzystać 
z  boiska,  jaki  strój  obowiązuje.  Nad  prawidłowym  korzystaniem  czuwać  będzie  instruktor 
sportu.  W  razie  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  o  możliwości  korzystania



z obiektu  także decyduje  instruktor.  W regulaminie  tym mówi się  o  ty,  że  Gmina Miejska 
Gostynin  zastrzega  sobie  prawo  czasowego  wyłączenia  obiektu  z  uwagi  na  organizowanie 
imprez. Na obiektach tych będą zatrudnione trzy osoby, są to instruktorzy sportu, jedna z osób 
jest  po  studiach  wychowania  fizycznego,  jedna  ma  uprawnienia  trenerskie.  Osoby  te  będą 
zatrudnione  na umowę zlecenie.  Nazwiska  tych  osób to  Elżbieta  Misiak  Głowacka,  Dawid 
Strzelecki, a trzecia osoba zostanie dopiero wyłoniona. 

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisję Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Opieki  
Społecznej oraz Komisję Edukacji, Kultury i Sportu – opinie pozytywne.

Radny  Paweł  Kijek  – zwrócił  uwagę  na  to,  że  w  uchwale  tej  jest  zapis  ,,w  razie 
niesprzyjających  warunków atmosferycznych  o  możliwości  korzystania  z  obiektu  decyduje 
instruktor sportu”, i czy dotyczy to całego roku?

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Gostynina Danuta Pilichowicz –  poinformowała, że 
tak.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  treść  uchwały
w sprawie  przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych ,,Moje Boisko – Orlik 2012” 
należących do Gminy Miasta Gostynina.

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

UCHWAŁA  NR 238/XLIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  w  sprawie  zbycia  udziałów  i  wystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina
z ,,ERA – GOST” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gostyninie.

Burmistrz  Miasta  –  poinformował  radnych,  o  tym,  że  spółka  ZEPTE  -ch,  która  jest 
właścicielem  ,,Ery – Gost”, a którego właścicielem jest Energa operator z siedzibą w Gdańsku 
zdecydowała  o  sprzedaży  ,,Ery”.  Zakład  Energetyczny  Płock  –  Centrum  Techniki 
Energetycznej Sp. z o.o. jest udziałowcem w ponad 75%, ,,Era – Gost” jest posiadaczem 452 
udziałów oraz P.P.U. OMEGA Sp. z o.o. która posiada 48 udziałów, a kapitału posiada 8%. 
Gmina Miasta Gostynina posiada 100 udziałów, kapitału zakładowego 16,7%. Oferent, który 
zamierza  odkupić  od  miasta  udziały  to  firma  ALUKOLOR,   która  prowadzi  galwaniczne 
powlekanie  analogowe przedmiotów stalowych,   głównie są  to  okucia  mebli.  Firma ta  jest 
zainteresowana  kupnem po  cenie  nominalnej.  Wartość  jednego  udziału  to  500  złotych,  co 
dałoby 50.000 złotych. Ważne dla miasta jest to, że firma ALUKOLOR chce odkupić wszystkie 
udziały. Oferent chce podjąć produkcję elementów tj. okuć do mebli. W chwili obecnej w firmie 
,,Era – Gost” pracuje około 50 osób. W 2001 roku spółkę tę wraz z pracownikami tworzyło 
miasto po to aby ratować ,,Ere”, która była w upadłości, w tej firmie syndyk i udało się i firma 
do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Dzisiejszy stan ekonomiczny tej firmy jest bardzo słaby. Nie 
ma stałego zarządu, w tej chwili prezesem zarządu jest przedstawiciel z firmy ZEPCTE- ch.

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  



pozytywna. 

Radny  Krzysztof  Giziński  –  zwrócił  uwagę  na  to,  że  na  dzień  dzisiejszy  zatrudnionych
w tej firmie jest około 50 pracowników i czy byłaby możliwość, aby te osoby utrzymały swoje 
miejsca pracy i pozostały w spółce?

Burmistrz Miasta – poinformował, że spółkę przejmie firma ALUKOLOR, przedstawiciel tej 
firmy powiedział, że byłby to zły pomysł, aby dokonywać zwolnień grupowych.

Radny Marek Małkowski  –  zasugerował  aby przy tych negocjacjach można zabezpieczyć 
tych pracowników pakietem socjalnym. 

Burmistrz Miasta – poinformował, iż nie mamy na to wpływu z uwagi na fakt, że nie mamy w 
Era – Gost nawet członka w zarządzie. 

( Na salę posiedzeń powrócił radny Przemysław Łudczak )

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zbycia udziałów i wystąpienia Gminy Miasta Gostynina z ,,ERA – GOST” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gostyninie. 

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 239/XLIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  planu kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  
Miejskiej w Gostyninie na 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Małkowski – przedstawił plan kontroli Komisji 
Rewizyjnej – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie nie zgłaszali uwag i propozycji zmian do projektu. 

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

UCHWAŁA  NR 240/XLIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na  
2010 rok.



Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  przedstawiła plan pracy Rady 
Miejskiej na 2010 rok wraz z uwzględnieniem wniosku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący komisji  stałych  tj.  Komisji,  Edukacji  Kultury  i  Sportu,  Komisji  Rewizyjnej,  
Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego,  Komisji  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali uwag i propozycji zmian do projektu uchwały.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2010 rok.

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

UCHWAŁA  NR 240/XLIII/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  12

Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2010 rok.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  poinformowała  radnych,  iż 
przewodniczący każdych z komisji przedstawili swoje plany pracy na komisjach i zostały one 
zaopiniowane pozytywnie.

Radni nie zgłaszali zmian i uwag do planów Komisji.

Za przyjęciem planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2010 rok opowiedziało się 12 radnych,  
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Plany przyjęto.

D o  p u n k t u  13

Przyjęcie  protokołów z  XL, XLI, XLII sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołów. 

Za przyjęciem protokołów z XL, XLI, XLII sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 12 radnych,  
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Protokoły przyjęto. 



D o  p u n k t u  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  – poinformował,  iż  Mazowiecki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  ogłosił 
przetarg na budowę II etapu małej obwodnicy, a środki finansowe na ten rok są zapewnione
w pewnej części z uwagi na to, że zostały one rozłożone na dwa lata. Budowa drugiego odcinka 
rozpocznie się od ronda przy rozwidleniu ulic Zamkowej i  Targowej w kierunku tunelu dla 
pieszych. W rozmowie z dyrektorem MZDW sugerowano, aby przetarg ogłosić na całe zadanie 
natomiast płatność rozłożyć na dwa lata. Przetarg ma być ogłoszony już na dniach. Następne 
pytanie pana radnego dotyczyło włączenie sygnalizacji  świetlnej  na skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła II i Aleji. Burmistrz poinformował, że od wczoraj cały dawny przebieg drogi krajowej na 
terenie administracyjnym miasta stał się z mocy prawa własnością Gminy Miasta Gostynina, co 
wiąże się z kosztami utrzymania tych dróg. Trwają czynności związane z przekazaniem tych 
dróg, trzeba jednak pamiętać o tym, że są tam pozawierane umowy z zakładem energetycznym, 
czy  też  z  firmami  konserwującymi  sygnalizację  świetlną  na  skrzyżowaniach.  A odnośnie 
skrzyżowania  ulic  Jana  Pawła  II  i  Popiełuszki,  to  ta  sygnalizacja  świetlna  jest  także 
rozwiązaniem  wjazdu  na  małą  obwodnicę.  Tak  to  jest  wysterowane,  że  nie  ma  takiej 
możliwości. Aby uruchomić tę sygnalizację poprzez wyłączenie wjazdu na małą obwodnicę. 
trzeba będzie rozmawiać z firmą, która zmieni sterowniki na skrzyżowaniu. Po wybudowaniu 
tego odcinka małej obwodnicy generalna Dyrekcja Dróg i i  Autostrad oddział w Warszawie 
zgodnie z przepisami prawa przejęła to skrzyżowanie. Miasto może uruchomić sygnalizację na 
zasadzie żółtego światła  czyli  pulsującego,  ale  to nie rozwiąże problemu. Następne pytanie 
radnego  Małkowskiego  związane  było  ze  zmniejszoną  ilością  uczestników  korzystających
z lodowiska miejskiego i  czy to  ma związek ze  złym stanem tafli  lodowej  oraz jakie  były 
dochody za zeszły i obecny sezon. Za sezon ubiegły dochody z lodowiska to 81.349 złotych,
a do chwili obecnej dochody za obecny sezon wynoszą 30.840 złotych.  Odnośnie korzystania
z lodowiska to za pewne znaczenie ma zima. Tego roku jest bardzo mroźna i jest możliwość 
korzystania  ze  stawów bądź jezior.  W zeszłym roku było znacznie  cieplej  więc korzystano
z lodowiska. Co do tafli, to MOSiR zrezygnował z rolby z uwagi na wysoki jej kosz i dlatego 
też  jest  ono  przygotowywane  ręcznie.  W  odpowiedzi  na  pytanie  radnego  Krzysztofa 
Gizińskiego odnośnie selektywnej zbiórki odpadów u źródła, burmistrz wyjaśnił, że całe miasto 
jest objęte tą akcją,a usługa  ta jest dla mieszkańców bezpłatna. Natomiast kolorowe pojemniki 
na segregacje odpadów, miast zlokalizowało na ,,blokowiskach”. Odnośnie pobierania opłat za 
wywóz nieczystości płynnych od właścicieli posesji, którzy posiadają tzw. ,,szamba”, burmistrz 
wyjaśnił,  iż  uiszczają  oni  opłatę  do  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  za  ścieki  oraz  do 
przewoźnika za ich wywóz. Przy czym wszyscy przewoźnicy na terenie miasta mają umowę
z PK sp. z o.o.
Odnośnie term,  22 lutego będzie spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury.  

D o  p u n k t u  15

Sprawy różne.

Radny  Zdzisław  Tarka  – zasugerował  aby  materiały  odnośnie  komisji  czy  sesji  były 
przekazywane pocztą elektroniczną.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała pisma:



− Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  Wydział  Prawny,  Oddział
w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku w sprawie wskazań po wykonaniu 
przez organ nadzoru kontroli  uchwały nr 213/XXXVII/09 z dnia 28 września 2009r.
w sprawie udzielenia zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
w  szkole,  obowiązkowego  wymiaru  godzin  pedagoga,  logopedy  i  psychologa 
zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina –  pismo stanowi  
załącznik do protokołu.   

− Sprawozdanie Burmistrza Miasta  za 2009 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 ustaw – 
Ordynacji  podatkowe,  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 –  sprawozdanie  
stanowi załącznik do protokołu.

− Państwowej  Komisji  Wyborczej  w  związku  z  przypadającymi  w  bieżącym  roku 
terminów  wyborów  na  urząd  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej  oraz  wyborów 
organów  i  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  związaną  z  tym  potrzebę  pilnego 
dokonania przeglądu istniejącego podziału gminy na stałe obwody głosowania, a także 
podziału  gmin  na  okręgi  wyborcze  dla  wyborów  radnych  pod  kątem  spełnienia 
kryteriów ustawowych – pismo stanowi załącznik do protokołu.

− Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych 
stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Miasta 
Gostynina w roku 2009  – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Miasta –  poinformował, iż miasto dwa miesiące temu wygrało rozprawę sądową
z powództwa PBO Ragost w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. 

D o  p u n k t u  16

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  zamknęła obrady XLIII sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


