
P R O T O K Ó Ł  NR XVII/2012
z posiedzenia XVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu

 31 stycznia 2012 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 15

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1245

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady 
XVII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  radnych  Rady  Miejskiej,  pana  Włodzimierza  
Śniecikowskiego Burmistrza Miasta Gostynina wraz z pracownikami Urzędu Miasta,  panią 
Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  mieszkańców miasta 
Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.
 

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia. 
Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do porządku.

Burmistrz  Miasta  –  pani  przewodnicząca,  wysoka  rado,  proszę  o  wprowadzenie  do 
dzisiejszego  porządku  obrad  projektu  uchwały  zmieniającą  Uchwałę  Budżetową  Miasta 
Gostynina na 2012 rok dotyczącą rozliczeń dotacji stypendium dla uczniów szkół miejskich. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  kto z państwa jest za tym aby 
do dzisiejszego porządku obrad wprowadzić ten projekt uchwały.

Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowano następująco:
    za – 15                             przeciw – 0                               wstrzymało się –  0

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – kto  z  państwa  jest  za 
porządkiem obrad wraz z naniesionymi poprawkami.

Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:



               za – 15                            przeciw – 0                               wstrzymało się –  0
Porządek przyjęto

Porządek sesji;
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 2012 rok.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr 

216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania,  odpłatności  i  zwolnienia  od  opłat  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne 
usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z 
zaburzeniami psychicznymi. 

7. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy dla małej obwodnicy Gostynina. 
8. Podjęcie Rezolucji w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Gostyninie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Gostyninie na 2012 rok.
10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2012 

rok
11. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2012 rok.
12. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Miejskiej. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                
D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrza Miasta –  odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za 
okres  od  3  stycznia  2012  roku  do  31  stycznia   2012  roku  –  materiał  na  piśmie  stanowi  
załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – czy ktoś z państwa ma zapytania 
odnośnie sprawozdania.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  –  na  komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zgłaszałam, że od sklepu Biedronki do Szkoły Podstawowej 
Nr 3 nie ma żadnego kosza na śmieci.   

Z –  ca  Burmistrza  Jadwiga Kaczor –  po  komisji  sprawa  ta  została  przekazana  i  będzie 
załatwiona w przeciągu dwóch dni.  

Radny Tadeusz Łosiewicz – dziękuje burmistrzowi za to, że lampy już świecą oraz za to, że 
mamy już szalet  w centrum miasta.  Zgłaszałem jeszcze sprawę luster  w ulicy Kolejowej  – 
wiadukt, ul. Stodólna – Dmowskiego, Dybanka – Targowa jest tam niebezpieczny ruch.  



Radny Arkadiusz  Górski  –  pan burmistrz  poinformował,  że  przygotowywany jest  projekt 
parkingów  wzdłuż  ulic  Kościuszki,  Jana  Pawła  II,  dzięki  temu  projektowi  ile  miejsc 
parkingowych uda się wygospodarować.  

Burmistrz Miasta – w tej chwili nie mam przy sobie tego projektu, ale są to cztery lokalizacje 
takie jak Kościuszki, 3 – go Maja, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, myślę, że będzie około 200 
miejsc.    

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  interpelację 
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej, 

Radny Marek Małkowski – odnośnie oświetlenia, czy jest już zakończona sprawa z Zakładem 
Oświetlenie Energa chodzi mi o konserwacje. Czy powrócono do sprawy dotyczącej budowy 
parkingu  przy  ul.  Wyszyńskiego  wraz  z  Gostynińską  Spółdzielnią  Mieszkaniową.  Czy  jest 
pozwolenie na budowę kanalizacji na osiedlu Zatorze – Czapskiego. Czy mieszkańcy osiedla 
Budopol otrzymają nowe stawki za co obowiązujące na 2012 rok.     

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  –  zgłaszałam 
problem na komisji odnośnie rozpoczęcia kampanii naboru do przedszkoli. W zeszłym roku 
mieliśmy  zamieszanie  z  oddziałami  przedszkolnymi,  w  tym  roku  zacznijmy  wcześniej 
informować rodziców, gdzie i za jaka odpłatność mogą skierować swoje dzieci.
Światła na wyjeździe z ulicy 18 – go Stycznia na Zalesie przez obwodnicę, ta przepustowość 
jest  zbyt krótka.   
Na portalach internetowych można zobaczyć wypowiedź starosty czy przewodniczącego Rady 
Powiatu na temat Term Gostynińskich. Ostatnio pojawiła się informacja starosty, że na wniosek 
o wydania pozwolenia na budowę Term który został złożony w lutym,  starostwo wydało na  
niego  postanowienie o usunięcie braków i skierowało wniosek do uzupełnienia. Moje pytanie  
to  na  jakim  teraz  etapie  jest  uzupełnianie  tych  braków.  A kolejne  pytanie  to  kiedy  jest 
planowane otwarcie obwodnicy.

Radny Paweł Kalinowski –  w ostatnim czasie pojawiła się informacja o tym, że wniosek 
,,Termy Gostynińskie” przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i ma zostać przekazany do 
oceny  merytorycznej,  czy  prawdą  jest,  że  spółka  ,,Termy  Gostynińskie”  wystawiła  miastu 
fakturę na kwotę 6 milionów złotych.  
Wraz z trójką radnych wystosowaliśmy do pana burmistrza pismo z dnia 10 stycznia z prośbą o  
odniesienie się do wydarzeń z dnia 23 grudnia, czy uzyskamy odpowiedź. 

Radny  Andrzej  Reder  –  Centrum  Handlowe  –  czy  posuwa  się  kontraktowanie  tych 
powierzchni która będzie udostępniona,  czy jest najemca na część gastronomiczną.
Czy w związku z mrozami są podejmowane działania dla bezdomnych.   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  w Gostyninie od 
listopada  mamy bardzo  dużo  włamań,  w  związku  z  tym skierowałam pismo  do  Komendy 
Powiatowej Policji w Gostyninie o udzielenie informacji na temat: do ilu kradzieży doszło na  



terenie  miasta.  W odpowiedzi  otrzymałam pismo w którym zostałam pouczona,  że  o  takie 
zapytania może wystąpić przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a 
ja o tego typu informacje nie mogę występować.  

D o  p u n k t u  5

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – przedstawiliśmy  państwu  projekt  uchwały 
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta na 2012 rok, w której to poprzez przeniesienie planu 
pomiędzy rozdziałami w dziale Oświata wydatki bieżące z budżetu zwiększają się a zarazem 
zmniejszają  o  kwotę  55.520  zł.  Proponowana  zmiana  dotyczy  kwoty,  którą  nasza  gmina 
poniosła  w  ubiegłym  roku  jako  20%  wkład  własny  na  dofinansowanie  systemu  pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc materialna stanowi zadania własne 
gminy na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa. Do tej pory budżet państwa  
finansował  to zadanie  w 100%. Jednakże pod koniec stycznia otrzymaliśmy informację,  że  
udział  środków  własnych  gminy,  koszty  realizacji  tego  zadania  muszą  wynieść  20%.  Po 
dokonaniu  rozliczenia  dotacji  celowej  zachodzi  konieczność  dokonania  zmian  w  Budżecie 
Miasta Gostynina na 2012 rok, w związku ze zwrotem tej kwoty w ustawowym terminie to jest  
do  31  stycznia  br.  Po  dokonaniu  proponowanej  zmiany  ulegną  zmianie  załączniki  2  i  2a. 
Proponowana  zmiana  nie  powoduje  zmiany  planu  wydatków  ogółem  nie  zachodzi  więc 
konieczność  dokonania  zmian w uchwale  w sprawie Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na 
2012 rok.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok. 
         

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 3 radnych.

UCHWAŁA  NR 96/XVII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  6

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr  
216/XXXVIII/06  z  dnia  29  marca  2006r.  w sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  
przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze,  z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  
psychicznymi. 

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  formy pomocy 
jakie świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób potrzebujących to usługi 
opiekuńcze dla osób które nie radzą sobie z funkcjonowaniem w życiu codziennym i potrzebują 



pomocy innych osób. Z uwagi na to, że został ogłoszony przetarg, zmieniła się odpłatność za 
jedną godzinę z 6,80 zł., na 7,00 zł.,  konieczności wymaga zmiana tabeli odpłatności, czyli  
tabeli  odpłatności  za 1 godzinę usług opiekuńczych i  specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych w domu podopiecznego, ponoszonej przez osoby będące w rodzinie oraz tabeli  
odpłatności  za  1  godzinę  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych 
świadczonych w domu podopiecznego ponoszonej przez osoby samotnie gospodarujące, tj od 
kwoty 351 zł czyli od kryterium osób w rodzinie wyliczono procentową odpłatność oraz od 
kwoty  477  zł.  wyliczono  procentową  odpłatność  czyli  dla  samotnie  gospodarującej.  Firma 
świadcząca  usługi  dla  MOPS-u  która  wygrała  przetarg  to  Zakład  Usług  Opiekuńczych 
,,MEWA” – Ewa Mąkolska. Mamy naprawdę tanią usługę opiekuńczą.  Ponadto zmniejszyła się 
ilość osób korzystających z tej formy pomocy, ale nie z uwagi na niechęć korzystania z tej 
pomocy ale z uwagi na zgon. Mamy 33 osoby zarejestrowane. 
Kryteria pomocy nie zmieniły się od 2004 roku i to jest przerażające. Proszę sobie wyobrazić 
jak osoba samotnie gospodarująca mająca 477 zł. ma wyżyć, tj. dokonać opłat, zakupić leki. 
          
Projekt  tej  uchwały  był  opiniowany 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 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 
2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia 
od  opłat  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
         
                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 15 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 97/XVII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  7

Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy dla małej obwodnicy Gostynina. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała pismo od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odnośnie nadania małej obwodnicy Gostynina 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 nazwy ,,Aleja Stanisława Mikołajczyka” –   materiał na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu.  

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 nadania nazwy dla małej obwodnicy Gostynina.



                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 15 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 98/XVII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  8

Podjęcie Rezolucji w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  pismo  z  Sądu 
Rejonowego  w Gostyninie   z  dnia  17  stycznia  2012  roku  –   materiał  na  piśmie  stanowi  
załącznik do protokołu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  wraz z  panią 
Katarzyną  Osowicz  –  Szewczyk  i  panem  Andrzejem  Adamskim  utworzyliśmy  Społeczny 
Komitet  Obrony Sądu Rejonowego w Gostyninie, oprócz 3.000 podpisów które zebraliśmy, 
skierowaliśmy  jeszcze  pisma  z  prośbą  do  posłów  z  naszego  okręgu,  z  różnym  skutkiem. 
Zapewne znana jest  państwu odpowiedź pani  posłanki  Pitery,  my już mamy przygotowaną 
odpowiedź, że te dane które są zawarte w tym piśmie są nieprawdziwe tak jak przedstawiła to  
posłanka. Natomiast poseł Zgorzelski, Pawlak czy Jasiński zadeklarowali, że będą podejmowali 
działania w sprawie obrony naszego sądu.  Skierowaliśmy również pisma do Starosty,  Rady 
Powiatu, Wójta Gminy Gostynin, Rady Miejskiej w Gostyninie, pana burmistrza, w związku z 
tym aby  podjąć  działania  w  sprawie  obrony  sądu.  Mam przed  sobą  apel  od  Rady  Gminy 
Gostynin, wiem, że w piątek rada ta podjęła w tej sprawie taką uchwałę.   

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – przed utworzeniem się tego Społecznego Komitetu, po 
informacji uzyskanej od pani prezes sądu zostało wystosowane pismo na ręce pana ministra 
Jarosława  Gowina  wyrażające  sprzeciw odnośnie  planowanym reorganizacjom jak  również 
informujące o działaniach tutejszej gminy miasta na rzecz poprawy warunków lokalowych dla 
naszego  sądu.  Również  uczestniczyliśmy  na  spotkaniu  w  dniu  13  stycznia,  które  było 
organizowane w Ministerstwie Sprawiedliwości przez pana Grzegorza Wołejko podsekretarza 
stanu, na spotkaniu tym był również obecny pan minister Gowin, przedstawione były założenia 
planowanej reformy sądownictwa. W ślad za tym spotkaniem w dniu wczorajszym do Urzędu 
Miasta  drogą  mailową  zostało  przesłane  pismo  od  Rzecznika  Prasowego  Ministra 
Sprawiedliwości – treść pisma stanowi załącznik do protokołu.   

(salę posiedzeń opuścił radny Arkadiusz Górski) 
 

Radny Paweł Kalinowski – czy jest jeszcze akcja zbierania podpisów?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – tak, podpisy cały 
czas do nas jeszcze napływają drogą pocztową. 6 lutego jest spotkanie z ministrem Gowinem i  
chcielibyśmy aby delegacja z Gostynina wtedy dołączyła te dodatkowo jeszcze zebrane podpisy 

Radny Paweł Kalinowski – proponuję aby oprócz tej rezolucji każdy z radnych otrzymał taką 
listę aby mógł zbierać te podpisy.



Radny Andrzej Reder –  popieram tę Rezolucję, pan minister ma swoją rację, natomiast my 
jednak pamiętajmy że dzieje się w tej  chwili  w Polsce samorządowej  coś niebezpiecznego,  
można powiedzieć, że następuje degradacja małych środowisk, przypomnę, że zaczęło się dużo 
wcześniej, czyli od firm ubezpieczeniowych, które w tej chwili mają tylko biura obsługi klienta, 
potem zakład  energetyczny,  ZUS,  a  w tej  chwili  sąd,  jeszcze  trochę  i  dojdzie  do  tego,  że 
będziemy musieli jeździć do Łodzi, do Warszawy, Torunia. Rozumiem, że droga wszędzie się 
skraca,  natomiast  nie  możemy dopuścić  do  tego,  że  mamy tutaj  jeść,  spać  no  i  pracować.
My  tutaj  musimy  być  u  siebie.  Zasadnicze  pytanie  to  gdzie  tutaj  mają  pracować  osoby 
wykształcone, prawnicy, socjologowie, lekarze. A co do propozycji radnego Kalinowskiego to 
myślę, że na te listy to już każdy zdążył się wpisać, gdyż były one w różnych miejscach i 
instytucjach,  ale  oczywiście  pomysł  jest  dobry.  Miałbym prośbę  abyśmy nie  poprzestawali 
jedynie na podjęciu tej Rezolucji ale interesujmy się sprawą dalej. Siła jest w działaniu. Myślę,  
że dobre intencje pana ministra, w życiu codziennym przełożą się na szkodę dla takich małych 
środowisk   

Radny  Zbigniew  Jakubaszek  –  proponuje  aby  w  § 1  umieścić  zapis  ,,Rada  Miejska  w 
Gostyninie wyraża swoje stanowisko zamiaru zniesienia ...”  

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –  odczytała  treść  Rezolucji  w 
sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Gostyninie.

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 14 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

REZOLUCJA  NR 99/XVII/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

(…) po przerwie.

D o  p u n k t u  9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  planu kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  
Miejskiej w Gostyninie na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zgodnie z § 88 Statutu Miasta 
Gostynina  uchwalonego  przez  Radę  Miejską  w Gostyninie,  Komisja  Rewizyjna  podejmuje 
kontrole  na  podstawie  rocznego  planu  kontroli,  który  jest  uchwalany  oraz  na  podstawie 
odrębnych  uchwał  rady,  zgodnie  z  zapisem  w  statucie  rada  jest  zobligowana  do  podjęcia  
realizacji planu na 2012 rok, w załączeniu przy uchwale jest plan kontroli Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Małkowski –  przedstawił plan pracy na 2012 
rok – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i propozycji do projektu planu.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie 
na 2012 rok.

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się  – 13 radnych, 
                                                                          przeciw  –  0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się  – 1 radnych.
           
UCHWAŁA  NR 100/XVII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  10

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2012 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak – plan pracy był omawiany na 
wszystkich posiedzeniach komisji i wszystkie uwagi zostały już zamieszczone tj.  umieszczenie 
w kwartale I punkt ,,Informacja inwestora i wykonawcy na temat stanu realizacji inwestycji 
Centralny  Park  Rekreacji,  Balneologii,  Turystyki  i  Wypoczynku  ,,Termy  Gostynińskie”,  w 
kwartale  IV w  Ochronie  zdrowia  na  terenie  Gostynina  o  dopisanie  punktów:  Wojewódzki 
Samodzielny  Zespół  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  im.  Profesora  Eugeniusza 
Wilczkowskiego w Gostyninie oraz NZOZ Szkol-Med s.c. 
Przewodnicząca odczytała plan pracy na 2012 rok wraz z naniesionymi już poprawkami  – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

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

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2012 rok.

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się  – 13 radnych, 
                                                                          przeciw  –  0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się  – 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 101/XVII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2012 rok.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – poinformowała  radnych,  iż 
przewodniczący każdej z komisji przedstawili swoje plany pracy na komisjach i zostały one 
wraz z naniesionymi poprawkami zaopiniowane pozytywnie. 



Radni nie zgłaszali zmian i uwag do planów Komisji

                       Za przyjęciem planów opowiedziało się  – 13 radnych, 
                                                                          przeciw  –  0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się  – 1 radnych.

Plany przyjęto.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – mam prośbę do 
przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz do przewodniczącego Komisji Spraw 
Obywatelskich,  Zdrowia i  Opieki  Społecznej  aby aby w przyszłości  w planie  pracy podjąć 
temat  opieki  nad  dzieckiem  do  lat  3,  ponadto  formy  opieki  nad  dzieckiem  w  wieku 
przedszkolnym, myślę że warto byłoby spotkać się z przedstawicielami rady rodziców ze szkół  
miejskich,  pojawia  się  poważny  problem  przemocy  w  szkołach  można  by  zorganizować 
spotkanie z pedagogami.       

D o  p u n k t u  12

Przyjecie protokołu z  XVI sesji Rady Miejskiej.

Za  przyjęciem  protokołu z XVI  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  13  radnych, przy  1  
wstrzymującym
Protokół został przyjęty.

D o  p u n k t u  13

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrza Miasta – radny Małkowski pytał odnośnie oświetlenia w mieście, to spółka Energa 
Oświetlenie  na  bieżąco  otrzymuje  zlecenia  odnośnie  napraw,  jednak  awarie  są  usuwane  z 
opóźnieniem na co została złożona skarga, negocjowana jest umowa na konserwacje, jesteśmy 
przed podpisaniem umowy gdyż negocjacje już się kończą z korzyścią dla nas.         
Parking przy ulicy Wyszyńskiego, jest porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie 
realizacji tego parkingu.
Kanalizacja na osiedlu Zatorze, dokumentacja jest w starostwie, dotyczy terenów miejskich, a 
dokumentacja dotycząca terenów kolei czeka na uzgodnienia i będzie złożona do wojewody.
Osiedle Budopol, w ubiegłym roku została zrealizowana sieć ciepłociągowa, a mieszkańcy tego 
osiedla  winni  otrzymać  nowe  stawki  od  zarządcy  czyli  od  Miejskiego  Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego.
Radna Korajczyk – Szyperska pytała o kampanię informacyjną dotyczącą przyjmowania dzieci 
do  przedszkoli,  pan  dyrektor  Michał  Łoś  z  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  
Przedszkoli  jest  w  trakcie  przygotowania  tej  informacji,  która  zostanie  przekazana 
mieszkańcom.  Odnośnie  świateł  przy  ul.  18  Stycznia  to  w  tej  sprawie  jest  konieczne 
wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rok temu już w tej sprawie 
występowaliśmy, wiąże się to ze zmianą programu sterującego tymi światłami, a to nie jest 
prosta  sprawa  jest  tam program który  opracowuje  osoba  uprawniona  czyli  inżynier  ruchu. 



Oczywiście wystąpimy z pismem odnośnie wydłużenia światła zielonego. Tam w ogóle tych 
świateł miało nie być. 
Starostwo nie udziela informacji Gminie Miasta Gostynin dotyczącej wydania  pozwolenia na 
budowę ,,term” bowiem, gmina nie jest stroną w postępowaniu wydania pozwolenia, stroną jest  
wykonawca  czyli  koncesjonariusz,  to  on  wykonuje  dokumentację  jak  również  uzyskuje 
wszystkie pozwolenia. 
Planowane oddanie małej obwodnicy miało być do 31 stycznia, a uroczyste otwarcie będzie 
wtedy kiedy obwodnica ruszy. Pozwolenie na użytkowanie jest wydawane na podstawie zbioru 
dokumentów wszystkich instytucji, które są uprawnione czy też mają nakaz wydania różnego 
rodzaju decyzji.
Radny  Kalinowski  pytał  o  fakturę  od  spółki  ,,Termy  Gostynińskie”  na  kwotę  6  milionów 
złotych, tak taka faktura wpłynęła zgodnie z harmonogramem i trzeba będzie ją zapłacić. 
Odnośnie zdarzenia z dnia 23 grudnia, to do tego nie będę się ustosunkowywał.          
Radny Reder pytał o Miejskie Centrum Handlowe, sprawą wynajmu lokali będzie zajmowała 
się do tego powołana spółka, wszystkie podania i wnioski, osób, podmiotów gospodarczych 
zostaną przekazane nowej spółce zawiadomione przez Urząd Miasta, że zostały przekazane.  
Wniosków tych jest bardzo dużo, spółka gdy powstanie to zaraz tym się zajmie.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – odpowiedź  na  interpelację 
wiceprzewodniczącej  rady  Miejskiej  Agnieszki  Korajczyk  –  Szyperskiej  jest  do  wglądu  na 
piśmie w biurze rady.    

D o  p u n k t u  14

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  poinformowała, że możliwość 
dyżurów z interesantami jest w biurze rady w każdy wtorek, wtedy to urząd pracuje do godziny 
17:00, ponadto odczytała pisma:

• pana Radosława Fafińskiego,  pani  Wioletty  Fafińskiej  z  dnia 17 stycznia  2012 roku 
odnośnie  przebiegu  projektowanej  drogi  na  terenie  działki,  której  właścicielami  są 
państwo Fafińscy – treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Miasta –  plan ten dostosowany był do potrzeb czy też do wniosku jaki państwo 
Fafińscy składali, wtedy spodziewali się, że miasto od nich wykupi całą działkę, bo zamierzają 
całą firmę przenieść. Miasto nie jest zainteresowane wykupem całej działki, natomiast co do 
drogi to na ich prośbę urbanista wrysował drogę.    

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak odczytała:
• pismo pani Poseł Juli  Pitery z dnia 18 stycznia 2012 roku odnośnie odwołania pana 

Jarosława  Domagały  z  funkcji  Dyrektora  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  w 
Gostyninie – treść pisma stanowi załącznik do protokołu.  
 Pismo to będzie rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

• pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w związku z pismem pani 
Janiny  Domagały  z  dnia  09.01.2012  roku  zatytułowanym  jako  zażalenie  na 
postanowienie BR.0004.32.2011 wydane dnia 12.12.2011r. przez Przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Gostyninie – treść pisma stanowi załącznik do protokołu.   



• pismo  prezesa  PKS  pana  Jarosława  Bracha  –  treść  pisma  stanowi  załącznik  do  
protokołu.  

Burmistrz Miasta – Gostynin jest miastem który w ciągu 40 minut można przejść z jednego 
końca na drugi. Przed laty funkcjonował transport  lokalny przez około 2 lata ale zostało to 
zlikwidowane gdyż przynosiło tylko straty, ponadto prawie każda rodzina posiada samochody. 
Najlepiej byłoby aby podmioty publiczne dofinansowały przejazdy autokarowe. Ja rozumiem, 
że szukają pieniędzy, wyjścia z sytuacji.

Radna  Małgorzata  Kostun  –  nie  znamy  do  końca  powodów,  wstrzymujmy  się  od  haseł 
,,szukają dotacji, szukają pieniędzy”.   

Burmistrz Miasta – w piśmie przecież jest mowa o 200 tyś zł. dotacji.  

Radna Małgorzata Kostun – mamy starzejące się społeczeństwo i być może są zgłoszenia od 
zainteresowanych, być może do pana prezesa przychodzą pisma, tego nie wiemy, nie rzucajmy 
takich haseł, że ,,stanowczo szukają pieniędzy”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – pismo to było już odczytywane 
na jednej z sesji i komisji, do chwili obecnej nie zostało zajęte stanowisko.

Radna Małgorzata Kostun – być może należy zaprosić na komisję prezesa Jarosława Bracha 
aby przedstawił swoje stanowisko.  

Burmistrz Miasta –  zgodnie z ustawą i statutem w sprawach różnych można głosować, co 
zostanie zaprotokołowane, proponuje aby to przegłosować.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – czy jest to pani wniosek aby 
zaprosić prezesa Bracha.

Radna Małgorzata Kostun – tak, to jest mój wniosek aby zaprosić pana Bracha i wysłuchać 
jego  stanowiska.  Być  może  są  inne  decyzyjne  sprawy,  które  niekoniecznie  związane  są  z  
pieniędzmi. 

Radny Andrzej Reder – to nie jest ten czas aby tu podejmować jakieś decyzje, ja rozumiem że 
dla pani Przewodniczącej ta sprawa jest ważna, nie można udzielać odpowiedzi na podstawie 
tonu dyskusji. Proponowałbym aby ta sprawa powróciła na Komisje Rozwoju Gospodarczego i  
Budżetu. 
Na  przyszłość  –   nie  jest  dobrym  sposobem  rozstrzyganie  tego  typu  spraw  w  ,,sprawach 
różnych”, bo tak naprawdę powinniśmy się wypowiadać na komisjach.     

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyerska – sprawa ta była już 
poruszana na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, gdzie zostało odczytane stanowisko 
pana burmistrza i radni którzy byli obecni na tej komisji przychylili się do tego stanowiska. 
Jeśli  mamy  ponownie  kierować  to  pismo  na  komisje  to  zapewne  spotka  się  z  podobnym 
odzewem, więc nie wiem czy jest sens.     

Radny Andrzej Reder – ja osobiście nie przypominam sobie tej sprawy na komisji. 

Radna Małgorzata Kostun – ponawiam wniosek aby na komisje zaprosić prezesa Bracha.  



Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak odczytała:
• pismo radnej Małgorzaty Kostun – treść stanowi załącznik do protokołu.  

 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – nigdy  nie  dostosowywałam 
sesji  pod dyktando każdego z radnych, zgodnie ze statutem zwołuję sesje i ustalam je jedynie z  
Urzędem Miasta  i  panem burmistrzem jako zarządzającym,  ponieważ sprawy finansowe w 
ostatniej chwili się zmieniają. Na początku swojej pracy kiedy zostałam powołana mówiłam, że 
terminy sesji będą się odbywać w ostatnich dniach każdego miesiąca, również może się tak 
zdarzyć, że nie będzie sesji.  Nigdy tak nie było, że obdzwaniało się do każdego radnego z  
zapytaniem czy dany termin odpowiada. Nie było możliwości przesunięcia terminu posiedzenia 
sesji ze względu na panią nieobecność i odbyło się w dniu 29 czerwca. Drugi zarzut, który jest  
kierowany do mnie to po pierwsze nie znałam pani sytuacji czy ,,tragedii”  (jak to pani nazywa) 
przed  sesją  a  dowiedziałam  się  dopiero  na  sesji,  a  to,  że  zadzwoniłam  do  pani  celem 
poinformowania,  że  nie  uczestniczy  pani  w pracach komisji  i  obradach sesji  to  tylko  było 
związane z tym ponieważ otrzymywałam od radnych zapytania ,,co się dzieje z panią radną 
Kostun”  bo  znając  sytuacje,  że  każdemu  może  nie  pasować  udział  w  sesji  czy  komisji,  
dzwoniliśmy  bądź  przybywaliśmy  do  biura  rady  i  informowaliśmy  że  nie  będzie  się 
uczestniczyć w komisji  czy też posiedzeniu sesji,  ponieważ są różne sprawy i  każdy z nas 
pracuje ma rodzinę itp. Mój telefon do pani był celem wyjaśnienia co jest przyczyną tak długiej  
pani  nieobecności,  a  pani potraktowała mnie jak osobę która wymusza przyjście,  poza tym 
otrzymaliśmy mandat od wyborców i wypadałoby poinformować o swojej nieobecności.  Trzeci 
zarzut który mi pani postawiła dotyczy tego, że nie wykreśliłam z porządku obrad punktów 
odnośnie powołania spółek Zamek i Stara Betoniarnia, pytałam się kto jest za pani wnioskiem 
ale za panią poszedł głos radnego Redera, który powiedział, że w trakcie dyskusji nad punktem 
może wyniknąć że ten punkt możemy przenieść na następne obrady komisji czy też sesji. To nie 
ja wykreśliłam, tylko pani nie zgłosiła konkretnego wniosku, pani nie stała przy swoim, więc 
proszę mi nie zarzucać, że robię coś źle. Ponadto uważa pani, że ośmieszyłam radnych, proszę 
mi  powiedzieć  kogo  ośmieszyłam  na  ostatniej  sesji  w  momencie  zadania  pytania  przez 
przedstawicieli telewizji TVN którym udzieliłam głosu., czy swoim komentarzem, że nie ma 
pana burmistrza ponieważ jest na zwolnieniu lekarskim i nie musi uczestniczyć w każdej sesji  
ponieważ każdy  ma prawo zachorować, ja o tym wiedziałam i dlatego o tym poinformowałam. 
Kogo więc z państwa obraziłam czy też ośmieszyłam. Ponadto sugeruje pani o odwołaniu mnie.  
Nigdy też nie mówiłam, że pani  występuje tylko przed kamerami a to  pani  mi zarzuca,  to  
sformułowanie  użył ktoś inny.       

Radna Małgorzata Kostun – pani przewodnicząca nie będziemy się teraz ciągać po językach. 
Dziękuję, że odniosła się pani do mojego pisma. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – nie chcę stawać 
w obronie żadnej z pań, natomiast od początku pani Małgosiu ciągnie się temat ustalania sesji  
pod  panią.  Jestem  już  trzecią  kadencje  radną  i  nigdy  się  nie  zdarzyło  aby  radny  chciał  
dostosowywać pod swój termin obrady sesji. Jest statut, jest zapis paragraf 30, który mówi,  
że ,,Przewodniczący Rady: organizuje pracę rady, zwołuje sesje rady oraz ustala miejsce, dzień 
i godzinę rozpoczęcia sesji, prowadzi obrady rady” i my się tego trzymamy. Jest też zapis w 
ustawie o samorządzie gminnym, że jeżeli ma pani jakieś obowiązki to pracodawca powinien 
panią obowiązkowo zwolnić i bez żadnych konsekwencji, więc tego się trzymajmy.

Radny Zbigniew Jakubaszek – ja równie muszę się do tego odnieś, ja może zadałem wtedy 
niewygodne dla pani pytanie, natomiast nie próbowałem pani obrazić, natomiast pani poprzez 
swoją  wypowiedź  naruszyła  moje  dobro  osobiste,  jesteśmy  pani  i  ja  skromnymi  osobami 



publicznymi, naruszanie dóbr osobistych jest nie wskazane.

Radny Tadeusz Łosiewicz –  jeśli  chodzi o telewizję to ja to powiedziałem, dlatego, że na 
komisji była poruszana sprawa spółek i pani mówiła, że to dobra propozycja, natomiast na sesji  
pani proponowała aby znów przenieść je na komisję, dlatego wtedy powiedziałem że wystąpiła  
pani ze względu na obecność telewizji.    
  
Radny Andrzej Reder – dziś otrzymaliśmy budżet na 2012 rok, na sesji budżetowej mówiłem 
odnośnie planu mandatów Straży Miejskiej, oczywiście nie będę miał pretensji jak ten plan nie  
zostanie zrealizowany.     

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –   otrzymaliście  państwo 
formularze do wypełnienia odnośnie oświadczeń majątkowych łącznie z pit–em, proszę więc o 
składanie ich w biurze rady do końca kwietnia. 

Radny Arkadiusz  Szulczewski  –  zapraszam państwa na  turniej  charytatywny oldbojów w 
najbliższą sobotę zorganizowany dla Mateusza ucznia Gimnazjum Nr 1 chorego na nowotwór 
mózgu, od 2,5 roku chłopiec ten walczy z tą chorobą.   

D o  p u n k t u  15

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  zamknęła obrady XVII sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E.Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          


