P R O T O K Ó Ł NR XV/2011
z posiedzenia XV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
30 listopada 2011 roku.
Stan Rady – 15
Obecni – 12
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1510.

Do punktu1
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady
XV 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, panią Barbarę
Semeniuk Radcę Prawnego Urzędu Miasta, pana Andrzeja Jakubowskiego Prezesa Spółki
Przedsiębiorstwa Komunalnego i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, pana Jacka Przekwasa
Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 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 – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał tj. ,,uchwały
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2012 rok” oraz ,,uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Miasta Gostynina do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2012, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania
2.2 Rozwój e-usługi i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa
Informatycznego ,,M@zowszanie”, uchwały te były opiniowane na Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Obywatelskich , Zdrowia i Opieki Społecznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – a ja proponuje przesunięcie
punktu 12 dotyczącego ,,zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na 2012 rok” do punktu 6. Uchwała dotycząca ,,ustalenia stawki
dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Gostyninie na 2012 rok” znajdzie się w punkcie 9, a uchwała dotycząca ,,przystąpienia Gminy
Miasta Gostynina do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2012, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania
2.2 Rozwój e-usługi i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa
Informatycznego ,,M@zowszanie ” w punkcie 20.
Za wprowadzeniem dwóch uchwał do porządku obrad pana Burmistrza oraz propozycji zmian
pani Przewodniczącej głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:
za – 12
Porządek przyjęto

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Porządek sesji;
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Interpelacje i zapytania radnych.
Analiza sytuacji ekonomicznej i działalność spółek miejskich:
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gostyninie,
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Gostyninie,
 Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10
lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045.
9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do realizacji projektu
nr POKL.09.01.02-14-291/11 pt. „Moja droga do sukcesu” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2012 rok”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości na 2012 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji

podatkowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
18. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
19. Przyjecie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2012 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do projektu
kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2012,
działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usługi i ich
dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego ,,M@zowszanie".
21. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta – Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za
okres od 27 października 2011 roku do 29 listopada 2011 roku – materiał na piśmie stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Tadeusz Łosiewicz – kiedy zostaną zakończone prace remontowe budynku przy ulicy
Parkowej.
W mieście jest problem wywozu gruzu, czy miasto mogłoby w tej sprawie pomóc.
Burmistrz Miasta – co do wywozu gruzu to jak najbardziej jest taka możliwość i myślę, że
będzie można wygospodarować miejsce do jego składowania.
Odnośnie remontu budynku przy Parkowej to termin jego już upłynął, wpływają już kary
umowne. Dobrze, że na dworze są temperatury dodatnie, mam nadzieję, że w przeciągu
tygodnia prace remontowe zostaną zakończone.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – rozumiem, że składowanie
materiałów niebezpiecznych jest do końca listopada czy można by wydłużyć ten termin.
Burmistrz Miasta – jeśli kontener jeszcze stoi to można do niego składować materiały
niebezpieczne.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Paweł Kalinowski – czy w związku z opóźnieniem oddania Miejskiego Centrum
Handlowego pojawiają się jakieś sygnały od przyszłych najemców oraz kiedy zostanie

powołana spółka zarządzająca Miejskim Centrum Handlowym.
Czy coś nowego już wiadomo odnośnie Term Gostynińskich. Kolejne pytanie to kiedy zostanie
powołana spółka do zarządzania zamkiem oraz jakie plany są na wykorzystanie powierzchni
zamkowej.

Do punktu 5
Analiza sytuacji ekonomicznej i działalność spółek miejskich:
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gostyninie,
Prezes Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Andrzej Jakubowski – przedstawił
analizę sytuacji ekonomicznej oraz działalność spółki – materiał na piśmie stanowi załącznik
do protokołu.
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Gostyninie,
Prezes Spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego Andrzej Jakubowski – przedstawił analizę
sytuacji ekonomicznej oraz działalność spółki – materiał na piśmie stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Marek Małkowski – czy jest szansa aby w przyszłym roku była kanalizacja na osiedlu
Zatorze.
Prezes Spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego Andrzej Jakubowski – realnie to zostanie
wykonany projekt o pozwolenie na budowę. Jest to bardzo duże zadanie które będzie robione
etapami z uwagi na bardzo duże koszta.
Burmistrz Miasta – przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i
oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od 2015 roku.
A środków unijnych na te inwestycje nie ma. Były na początku w budżecie 7.13 w pierwszych
3 latach, a potrzeby Polski są tak duże, że one natychmiast zniknęły. Kto wtedy podjął próbę
pozyskania tych środków to miał szanse je otrzymać.
Radny Czesław Jaśkiewicz – czy w związku z nowo wybudowaną Biedronką na ulicy
Kutnowskiej nie będzie problemów z kanalizacją.
Prezes Spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego Andrzej Jakubowski – tego problemu tam
nie będzie.
 Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.
Prezes MTBS Jacek Przekwas – przedstawił analizę sytuacji ekonomicznej i działalność
spółki – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Marek Małkowski – czy z chwilą oddania inwestycji na ulicy Spółdzielczej wszystkie

lokale będą zasiedlone.
Prezes MTBS Jacek Przekwas – w chwili obecnej część lokali jest jeszcze dostępna.
Inwestycja ta będzie oddana w miesiącu sierpniu 2012 roku i myślę, że do tego czasu te wolne
lokale zostaną wykupione.
Burmistrz Miasta – zakup tych mieszkań jest w bardzo dostępnej cenie, to nie jest deweloper.
Prezes MTBS Jacek Przekwas – średnia cena zakupu tych mieszkań to 3.200 zł. za metr
kwadratowy.
Radna Lidia Pawikowska – czy w tym bloku dla wszystkich lokatorów jest przypisany garaż.
Prezes MTBS Jacek Przekwas – garaże to oddzielne lokale o powierzchniach około 17
metrów kwadratowych i jest ich 26. Każdy może odrębnym aktem własności nabyć garaż.

Do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2012 rok.
Prezes Spółek PK i PEC Andrzej Jakubowski – zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków spółka przygotowuje propozycje cen wody i
ścieków na rok następny, na podstawie dziewięciu miesięcy roku obecnego i trzech miesięcy
roku poprzedniego. Przedsiębiorstwo na 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie,
przedstawia burmistrzowi wniosek o ich zatwierdzenie. Propozycje w tym roku są mało
drastyczne dla obywateli naszego miasta. Sprzedaż wody przez nasze przedsiębiorstwo spada i
to nie wynika z oszczędzania zużycia wody. Przy naszych gostynińskich zużyciach od 9,5 – 10
m3 na rodzinę trzy osobową w tej chwili spadła poniżej 7 m 3. Największym oszczędzaczem jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa , która jest świetnym płatnikiem i odbiorcą , jest wiele pustostanów
i mieszkań nieeksploatowanych. Koszty utrzymujemy na podobnym poziomie roku 2010 przy
nieznacznym wzroście kosztów odpowiednio 6,6%. Duży udział jeżeli chodzi o oszczędność
jest pomoc ze strony miasta, burmistrz ogłosił przetarg na energię elektryczną i zyskaliśmy na
energii przy sprzedaży przetargowej. Przy innych wzrostach które przyjęliśmy około 1,5 % i
spadającej sprzedaży podział kosztów jest 80,7% sprzedaży dla odbiorców prywatnych i dla
pozostałych odbiorców jest 19,3%. Z tą propozycją przedstawioną przez nas wzrost jest w
granicach 2,7% dla odbiorców pozostałych i wzrost dla odbiorców prywatnych 2,8%, czyli 0,07
zł. Przy średnim zużyciu jaki zauważamy w naszych rodzinach jest to około 0,50 zł.
miesięcznie. Jest to wzrost nieduży i takiego wzrostu nigdy jeszcze nie proponowaliśmy.
Kanalizacja – mamy większy spadek i oszczędność energii elektrycznej i przez przetarg
spowodowało nam że osiągnęliśmy planowane oszczędności. Przy tych wzrostach założyliśmy
pozostawić ceny na takim samym poziomie roku 2010. Narzekając na ilość wody oczywiście
spada ilości ścieków, nabór ścieków na oczyszczalni przy średnim 3,5 tyś dobowo jest w tej
chwili niecałe 2 tyś. Udało nam się z panem burmistrzem porozumieć z gminą, która ma wielki
problem ze ściekami, podpisaliśmy umowę na rok 2011 i teraz czekamy na podpisanie na rok
2012, dowożą nam ścieki. Zakładamy, że zarobimy na tym, i nie podwyższamy ceny ścieków.
Więcej jest ścieków przywożonych i w grupach cenowych one są droższe niż ścieki sanitarne
ogólno miejskie od 3,5 zł. do prawie 8 zł., w zależności od stopnia stężenia badanych ścieków.

W związku z tym, że gmina bardzo chciała, więc zrobiliśmy trochę porządku na gminie.
Zawiązałem ze wszystkimi instytucjami, które prowadzą jakąkolwiek działalność np.
z Homarem, z domami weselnymi. Z Solca uzyskaliśmy informację co do odbiorów ilości m 3
wody i szukaliśmy ścieków i znalazły się. Wszyscy którzy chcą odstawić a powinni to robić
rzetelnie zaczynają te ścieki dopływać i tak ze średniej na jednego przewoźnika było cztery
i pól beczki na miesiąc a w tej chwili jest 12 beczek z gminy. Ten dylemat ze ściekami jest
ogromny w gminie bo tam prywatni odbiorcy mają przelewy porobione. W tej chwili mamy 28
umów podpisanych z firmami. W gminie mają modernizować oczyszczalnie w Sokołowie
i Lucieniu gdzie przepustowość tych zlewni jest bardzo mała. Z korzyścią jest dla miasta
umowa z gminą. Propozycja na rok 2012 jest taka aby tych ścieków nie ruszać przy wzroście
obu czynników pozostawić ceny bez zmian.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.
Radny Paweł Kalinowski – jaka podstawa prawna reguluje wzrost taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Prezes Spółek PK i PEC Andrzej Jakubowski – rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz
ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na 2012 rok.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 74/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.
(…) po przerwie.
( W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Andrzej Robacki)
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – powitała przybyłych na obrady
sesji: panią Grażynę Pączek Inspektora ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół
i Przedszkoli, panią Hannę Adamską Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich oraz panią
Teresę Kiereś Podinspektora Wydziału Promocji Miasta.

Do punktu 7
Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – w przedstawionym projekcie uchwały zmieniającym

uchwałę budżetową przedstawione zmiany nie mają wpływu na wysokość planu wydatków,
ponieważ wynikają z przeniesienia planu objętych klasyfikacją budżetową w dziale oświata.
Wydatki bieżące budżetu zwiększają się a zarazem zmniejszają się o kwotę 24.000 zł. Druga
zmiana następuje w wydatkach inwestycyjnych przenosi się z wydatków przedsięwzięć do
Wieloletniej prognozy Finansowej zadanie pod nazwą Termomodernizacja 13 budynków
mieszkalnych, cztery budynki przy ul. Parkowe i jeden przy ul. 3 Maja. Po proponowanych
zmian zmianie ulegną załączniki do uchwały budżetowej załącznik nr 2, załącznik nr 2a i
załącznik nr 12.
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
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 75/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10
lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – tą uchwałę zawsze podejmuje się przy zmianie
uchwały budżetowej. Oprócz zmian, które wynikają ze zmian do uchwały budżetowej w
wykazie przedsięwzięć w umowach w których wartości przypadają w okresie dłuższym niż
jeden rok w wydatkach majątkowych zmienia się limit wydatków w 2012 roku w dwóch
przedsięwzięciach tj. budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej. Drugie
przedsięwzięcie budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców – Targowa. Z uwagi na
roboty dodatkowe w przedsięwzięciu pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo –
Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem zmieniono limit wydatków w 2012 roku zgodnie z
planowanymi faktycznymi wydatkami.
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
zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.

UCHWAŁA NR 76/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2012 rok.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawialiśmy państwu projekt uchwały w
sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Gostyninie. MOSiR funkcjonuje w formie zakładu budżetowego,
administruje stadion przy ul. Sportowej, halę sportową przy ul. Kutnowskiej i korty tenisowe
przy ul. 18-go Stycznia. Ponieważ koszty funkcjonowania ośrodka nie można zrekompensować
poprzez podwyższenie cen świadczonych usług dla mieszkańców miasta, a MOSiR nie jest w
stanie sowimi wypracowanymi przychodami pokryć w 100% ponoszonych kosztów, dlatego też
rada gminy może udzielić dotacji przedmiotowej jak i dopłaty do wykonywania określonych
usług. W przypadku MOSiR-u będzie to dopłata do jednego metra kwadratowego bieżącego
utrzymania wyżej wymienionych obiektów. Jako uzasadnienie dla udzielenia tej dotacji zyska
rentowność prowadzonych obiektów w zakresie świadczonych usług oraz ponoszenie dużych
nakładów na ich utrzymanie jak energia elektryczna, cieplna. W związku z tym na 2012 rok
skalkulowano stawkę dotacji jako dopłaty do utrzymania bieżącego obiektu w kwocie 3,50 zł.
za 1 m2.
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 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2012 rok..
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 77/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Inspektor ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli
Grażyna Pączek – projekt uchwały stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej
w artykule 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela. Organ prowadzący szkołę lub placówkę
oświatową określa zasady rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Dla wspomnianych wyżej
nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia rozliczane według różnego tygodniowego pensum godzin,
uchwała określa tzw. uśrednione pensum. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin godzin – pensum, sumę przydzielonych nauczycielowi godzin należy podzielić przez
sumę przydzielonych mu części etatów a uzyskany wynik zaokrąglić do liczby całkowitej.
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla tych nauczycieli wynosi 23 godziny,
przekroczenie tej liczby godzin oznacza godziny ponadwymiarowe. Uchwala ta jest celem
ujednolicenia.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez
pozytywna.

Komisję Edukacji Kultury i Sportu – opinia

Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały w
sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 78/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do
realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-291/11 pt. Moja droga do sukcesu” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Inspektor ds. Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli
Grażyna Pączek – Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie zatwierdził projekt
systemowy dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Gostyninie i Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyninie. Dofinansowanie w ramach
projektu będzie obejmować usługi edukacyjne świadczone przez nauczycieli na rzecz
uczniów w formie zajęć matematyczno-przyrodniczych, komputerowych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych, zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, gimnastyki
korekcyjnej, a także doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne a będą to
między innymi gry dydaktyczne – historyjki obrazkowe, plansze edukacyjno –
wychowawcze, programy multimedialne, filmy DVD, instrumenty perkusyjne, sprzęt do
ćwiczeń fizycznych, pomoce dydaktyczne służące do dokonywania obliczeń doświadczeń
prowadzenia obserwacji i socjoterapii oraz specjalistyczny sprzęt. Projekt jest finansowany

w całości ze środków unijnych bez udziału wkładu własnego gminy. Przyznana dotacja to
środki w wysokości 217.296,00 zł. zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji do
projektów systemowych istnieje wymóg podjęcia przez organ samorządu terytorialnego
uchwały o przystąpieniu do projektu. Na zajęcia zostanie przeznaczona kwota w wysokości
50.400 zł., natomiast na doposażenie bazy pomocniczej 166.896 zł. Wniosek został
zatwierdzony, został wysłany projekt dokumentów do umowy, która ma nam być odesłana,
a po podpisaniu umowy zostanie rozpisany przetarg, ponieważ jest taki wymóg, pomimo że
są dwie części tzn. usługa edukacyjna oraz zakup pomocy. Z uwagi na to że jest to ze
środków unijnych to nie można tego zadania dzielić, dlatego też zostanie rozpisany przetarg
na całość. Projekt ten będzie trwał od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, czyli
cały przyszły rok.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez
pozytywna.

Komisję Edukacji Kultury i Sportu – opinia

Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14291/11 pt. Moja droga do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet
IX Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 79/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2012 rok”.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Hanna Adamska – ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalenie przez radę gminy
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy
prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w nadchodzącym 2012 roku. Program ten stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy
i zapewnia realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych.
W terminie od 20 października 2011 roku do 4 listopada 2011 roku projekt rocznego Programu
współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok poddano konsultacjom
społecznym. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicy ogłoszeń. W dniu 25 października 2011 roku do

projektu programu wpłynęła propozycja stowarzyszenia Rodzinny Klub Abstynenta ,,Przystań
Życia”, aby konkursy dla organizacji pozarządowych były rozpisywane do końca listopada i
rozstrzygane do końca roku. Przychylenie się do wyżej wymienionego wniosku jest jednak
niewykonalne ze względu na ustawowy termin – do 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programów – przewidziany do uchwalenia Programu współpracy miasta
Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, przyjmowanego w Gminie Miasta Gostynina wraz z Gminnym
programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Ponadto
zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, budżet
gminy na kolejny rok budżetowy, zapewniający między innymi środki na realizację
przedmiotowych programów, uchwala Rada Miejska w terminie do 31 grudnia danego roku,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie do 31 stycznia roku następnego.
W związku z powyższym konkursy nie mogą być ogłaszane i rozstrzygane jeszcze zanim w
budżecie jednostki samorządu terytorialnego zostaną zapewnione środki na ten cel. Dlatego też
wniosek stowarzyszenia Rodzinny Klub Abstynenta ,,Przystań Życia” nie może zostać
rozpatrzony pozytywnie. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – czy nadal istnieje
możliwość aby siedziba organizacji pozarządowych znajdowała się po byłej wypożyczalni kaset
video w świetlicy św. Alberta.
Burmistrz Miasta – propozycja tego lokalu nadal jest aktualna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 80/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – prowadzenie działalności
związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań
własnych gminy określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawy nakładają na organy samorządu gminnego obowiązek

prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Szczegółowe
założenia programu to zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: dofinansowanie programów
psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków realizowanych
w placówkach lecznictwa odwykowego na terenie Gostynina. Dofinansowanie dotyczy
programów pogłębionych rozpoczynających się po ukończeniu programu podstawowego,
którego celem jest nauka zapobiegania nawrotom uzależnienia oraz nauka radzenia sobie
z emocjami i zasadami życiowymi po odstawieniu alkoholu i innych używek. Dofinansowanie
kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego prowadzących terapię uzależnienia
i współuzależnienia oraz dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniach, treningach i warsztatach
doskonalących umiejętności zawodowe. Następne założenie programu to udzielanie rodzinom,
w których występują problemy uzależnienia, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: czyli prowadzenie punktu konsultacyjno –
informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
podstawowe zadania punktu to: rozpoznawanie przemocy w rodzinie i udzielanie stosownego
wsparcia w zakresie powstrzymywanie przemocy, motywowanie do podjęcia terapii zarówno
osób uzależnionych jaki i członków ich rodzin, udzielania wsparcia po zakończonym leczeniu.
Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach pochodzących z z rodzin dysfunkcyjnych
i zagrożonych patologią społeczną. Kolejne założenie programu to: prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz problemów związanych z
przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii. Jak również pomoc społeczna osobom uzależnionym i
rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i integrowania ze środowiskiem lokalnym
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Koordynatorem programu jest jest Wydział promocji Miasta Urzędu Miasta w Gostyninie we
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyninie. Natomiast źródłem
finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii są środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.
Radny Tadeusz Łosiewicz – jaki procent dzieci korzysta z zajęć.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – w obecnej chwili nie jestem w
stanie podać liczby, ale na koniec tego roku będzie przygotowane sprawozdanie i wtedy
będziemy mogli rozmawiać o konkretnych liczbach.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – ile dzieci
korzysta ze świetlicy i w jakim wieku są te dzieci.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – jest około 30 i są to przeważnie
dzieci ze szkoły podstawowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały w
sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 81/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości na 2012 rok.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – podatek od nieruchomości
regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są opodatkowane
następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub
ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość górnych stawek
podatku od nieruchomości na 2012 rok określił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 19
października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 roku. Wskaźnik wzrostu cen dla ustalenia stawek podatków lokalnych na
dany rok podatkowy ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13
lipca 2011 roku opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 697, wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do pierwszego półrocza
2010 roku 104,2 – wzrost ceny o 4,2%. w uchwale na 2012 rok proponuje się wzrost stawek
podatkowych w podatku od nieruchomości o 4,2% w stosunku do stawek obowiązujących
w 2011 roku.
Przy założeniu, że osoba fizyczna posiada mieszkanie w bloku o pow. 50m² przy udziale w
gruncie 50 m² podatek w stosunku do roku 2010 na rok 2011 wzrośnie o 2,50 zł. w skali roku,
czyli miesięcznie będzie on wynosił 0,21 zł.. Natomiast podatnik posiadający dom
jednorodzinny o pow. 100 m² a działkę o pow. 500 m² podatek wzrośnie o 1,08 zł. miesięcznie
czyli w skali roku będzie to 12,96 zł.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne.
Radny Paweł Kalinowski – na Komisji Rozwoju Gospodarczego mówiłem, że jestem
przeciwny podnoszeniu podatków w Gostyninie. Niestety w naszym mieście stawki są zbyt
wysokie. Porównując miasta które otaczają nasz Gostynin takie jak Kutno czy Płock, Łowicz,
Sierpc, Uniejów, Mszczonów, Bukowina Tatrzańska, tam stawki podatkowe są niższe. Wymiar
podatków mieszkalnych od jednego metra powierzchni w 2011 roku u nas wynosił 0,65 zł., w
Kutnie 0,67 zł., w Płocku 0,51 zł., w Łowiczu 0,52 zł. a w Sierpcu 0,59 zł. Dokonałem również
porównania z miastami w Polsce które mają podobna wielkość jak nasz Gostynin takie jak
Dęblin, Sulejówek czy Łask. W porównaniu z tymi miastami Gostynin płaci najwyższe podatki.
Podwarszawski Sulejówek, który prawdopodobnie za kilka lat zostanie włączony do stolicy
płaci 0,62 zł. Również budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to stawki
u nas praktycznie są o 2 zł wyższe. W Dęblinie 18,00 zł., w Łasku 18,06 zł. a u nas 20,88 zł.
Dokonałem również porównania z miastami gdzie od pewnego czasu są źródła geotermalne,
ośrodki termalne, porównałem z Mszczonowem, Uniejowem, Bukowiną Tatrzańską i te stawki
u nas są wyższe. Prosiłbym aby nie podnosić tych stawek i pozostać przy obecnych. Wiem, że

trzeba budować drogi, mieszkania, rozwijać miast, ale nie wiem czy akurat ta podwyżka jest dla
naszego miasta wskazana.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – na Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu starałam się państwu dokładnie te sprawę przedstawić. W naszym
budżecie jest duża pozycja bo sięgająca 50% tj. wydatki na oświatę. Tak się składa, że co roku
ze swoich środków a głównie z podatków dokładamy dużą kwotę, bo to co otrzymujemy
w subwencji nie wystarcza na płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników
oświatowych, a od września jest planowana podwyżka dla nauczycieli czy mamy nie
przyjmować tej podwyżki. Bo ze swoich środków będziemy musieli dużą kwotę dołożyć.
Wzrastają również zasiłki dla podopiecznych, my musimy znaleźć pieniądze w naszym
budżecie aby pokryć ten wzrost wydatków. Wzrastają również inne wydatki takie jak energia,
woda, ścieki. Przybywa nam podopiecznych, którzy nie mają żadnych środków do życia, czy
mamy ograniczać te środki dla najbardziej potrzebujących. Budujemy mieszkania komunalne.
Przybyło nam 60 zadań do realizacji. Realizujemy zadania rządowe takie jak prowadzenie
wydziału Spraw Obywatelskich na które nie otrzymujemy środków na pensje.
Burmistrz Miasta – Podatki płacą ludzie którzy posiadają własność czyli są bogaci, ci którzy
z tych podatków otrzymują pomoc to są ludzie którzy nie mają dochodów i na nich należy
płacić to jest wspólnota samorządowa. Wspólnie na to musimy zapracować i wspólnie musimy
wszystkim stworzyć w miarę odpowiednie życie. To co pan mówi to jest populizm. Przyszły
rok jest bardzo ważny, są wydatki związane z inwestycjami jak Miejskie Centrum Handlowe,
żeby ludzie mieli pracę aby żyli godnie. Budować mieszkania, na to są przeznaczane pieniądze
z podatków. Ja nie sprawdzam stawek w innych miastach. Dochody należy dostosować do
wydatków to musi się zbilansować. Stawki podatkowe w Gostyninie nigdy nie były ani na
najwyższym, ani na najniższym poziomie. Podatki od nieruchomości odczują najbardziej
zamożni mieszkańcy. A my powinniśmy pomagać najuboższym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 10 radnych,
przeciw - 1 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
UCHWAŁA NR 82/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 15
Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – na podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy. Osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane składać
właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach
budowlanych, deklaracje na podatek od nieruchomości, sporządzone na formularzach

według ustalonego wzoru. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym rada gminy określa w
drodze uchwały wzory formularzy. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej są obowiązane składać właściwemu organowi podatkowemu
informacje o gruntach, deklaracje na podatek rolny, sporządzone na formularzach według
ustalonego wzoru. Także na podstawie ustawy o podatku leśnym rada gminy określa
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są
obowiązane składać właściwemu organowi podatkowemu informacje w drodze uchwały,
wzory formularzy. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej są obowiązane składać właściwemu organowi podatkowemu
informacje o lasach, deklaracje na podatek leśny, sporządzane na formularzach według
ustalonego wzoru. W formularzach są zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego. Z dniem 1 lipca 2011 roku weszły w życie zmiany wprowadzone
ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zgodnie z którą art. 5 ust 1
pkt 2 lit. D ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uzyskał brzmienie ,,związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”. Ponadto z dniem 1 września 2011
roku weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych
ustaw. Zgodnie z brzmieniem art. 3 tejże ustawy identyfikatorem podatkowym jest: numer
pesel – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem pesel
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług.; nip – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających
obowiązkowi ewidencyjnemu. Na podstawie art. 3a ustawy o zmianie ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw w
przypadku, gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek podawania nip, obowiązek ten
dotyczy wyłącznie podmiotów, które są obowiązane posiadać nip na podstawie przepisów
niniejszej ustawy.
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 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 83/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2012.

Burmistrz Miasta – wprowadzam autopoprawki do stawek podatkowych od środków
transportowych na 2012 rok, określamy nowe niższe stawki do projektu tej uchwały która
państwo otrzymaliście i były opiniowane na komisjach merytorycznych. Jest możliwość
obniżenia tego podatku od środków transportowych z uwagi na to, że ciągle przybywa nowych
pojazdów w firmach i tu jest taka możliwość aby był on niższy. Chodzi o to aby uzyskać
pewien poziom, na tym polega prowadzenie miasta. Podatki mogą być obniżane wtedy gdy
zachowujemy pewien poziom dochodów. Aby mieć na wydatki należy mieć dochody.
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 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 84/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.
(…) po przerwie.
( W trakcie sesji salę posiedzeń opuściła radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska)

D o p u n k t u 17
Podjecie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – opłatę od posiadania psów regulują przepisy ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.
Podatnikiem opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy. Na podstawie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych
osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli
nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – pod warunkiem wzajemności;osób zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa; osób w wieku powyżej
65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż
dwóch psów. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość uchwalenia również
zwolnienia od wyżej wymienionych opłat od posiadania zaadaptowanego psa, odłowionego

z terenu miasta Gostynina przez Straż Miejską lub ze schroniska, na podstawie zaświadczenia
wystawionego odpowiednio przez Straż Miejską lub to schroniska. Minister finansów określił
roczną maksymalną stawkę od posiadania psów która nie może przekroczyć 115,31 zł.
My proponujemy opłatę roczną w wysokości 40 zł., w zeszłym roku podatkowym wynosiła ona
30 zł.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 85/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 18
Przyjecie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – W roku 2011 obciążenie wynosiło 94,10 zł. Na
terenie miasta Gostynina występują grunty rolne – 715 ha. Na każdy rok podatkowy
przedstawiane jest obciążenie 1 ha przeliczeniowego tym podatkiem. Na powierzchnię gruntów
w hektarach fizycznych jest 715 ha, a liczba przeliczeniowa to 201 ha. Zgodnie z Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku średnia cena skupu
żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2011 roku wynosiła 74,18 zł. Natomiast obciążenie
gruntów rolnych przeliczeniowych określone jest w wysokości 2,5 dt. wartości zboża i na rok
2012 obciążenie to będzie wynosiło 185,45 zł.
Informacja ta była przyjęta przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz przez
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała treść informacji
dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
Za przyjęciem informacji opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Informację przyjęto.

D o p u n k t u 19
Przyjecie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2012 rok
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu na 2012 rok

wynosić będzie 41,0696 zł., w roku 2011 wynosił 34,02 zł. Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu
dla lasów ochronnych to 50% stawki i w 2012 roku wynosić będzie 20,5348 zł., natomiast w
roku 2011 wynosił 17,01 zł. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość
pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę
sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ogłaszanego w ,,Monitorze Polskim”. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS
z dnia 20 października 2011 roku średnia cena sprzedaży drewna za okres trzech pierwszych
kwartałów 2011 roku wynosiła 186,68 zł.
Informacja ta była przyjęta przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz przez
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała treść informacji
dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2012 rok.
Za przyjęciem informacji opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Informację przyjęto.

D o p u n k t u 20
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do projektu kluczowego
realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2012, działania II –
Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usługi i ich dostępu
w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego ,,M@zowszanie ”
Burmistrz Miasta – Gmina Miasta Gostynina złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie
kluczowym pod nazwą Rozwój e-usługi i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci
Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie realizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 przy wsparciu środków funduszu Unii Europejskiej w
partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. W związku z procesem
podpisywania porozumień o partnerstwie oraz przygotowania dokumentacji wymagane jest
podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Gostynina w wyżej
wymienionym projekcie kluczowym zgodnie z zaproponowanym przez Samorząd
Województwa mazowieckiego wzorcem uchwały.
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 przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do projektu kluczowego realizowanego przez

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 – 2012, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju
Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usługi i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci
Społeczeństwa Informatycznego ,,M@zowszanie".
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 86/XV/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 21
Przyjecie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
Za przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej głosowało 9 radnych, przy 1 głosie
wstrzymującym.
Protokół został przyjęty.

D o p u n k t u 22
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta – radny Kalinowski pytał czy w związku z opóźnieniem oddania Miejskiego
Centrum Handlowego napływają zapytania od ewentualnych nabywców. Do mnie takie
informacje nie docierają. Natomiast powodem opóźnienia jest brak przyłącza energetycznego,
około cztery lata temu dokonaliśmy opłatę przyłączeniową, pomimo że obiecują że do końca
lutego tę energię podłączą to jeszcze nic nie oznacza bo do dnia dzisiejszego nie jest jeszcze
skończony oczywiście na ich zlecenie projekt tego przyłącza i obawiam się, że może się to
jeszcze przedłużyć. Ponadto w projekcie tym nie było aranżacji galerii, gdy rozstrzygaliśmy
projekt ale on tej aranżacji estetycznej wymaga. Nie ma powodów do niecierpliwości, MCH
zostanie na pewno otwarte. Odnośnie spółki to dokumenty są przygotowywane i będzie ona
rejestrowana na początku lutego, przy czym chcielibyśmy aby ta spółka już zawierały umowy
i na początek za pewne będzie to spółka eksploatacyjna. Po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie na ten obiekt spółka może rozpocząć działalność, gdy się rejestruje spółkę musi
być Zarząd czyli chociaż prezes Zarządu, bo Zarząd może być jednoosobowy ale
i obowiązkowo Rada Nadzorcza minimum trzy osoby. Akt założycielski spółki jest już przez
prawników przygotowany. Odnośnie spółki na zamek to jest podobna sytuacja jak na Miejskie
Centrum Handlowe. Również przewidujemy powołanie jej w miesiącu lutym. W tej sprawie do
budżetu miasta na przyszły rok zostały przewidziane środki finansowe, które trzeba będzie
wprowadzić aportem do spółki z chwilą podpisania aktu notarialnego. Zamek oczywiście
będzie wykorzystany zgodnie z założeniami, a tak naprawdę to z jego dzisiejszą funkcją czyli
ośrodek konferencyjny z noclegami, restauracja. Spółka na początku otrzymuje pewien kapitał,
a później muszą utrzymywać się same. Spółka ma określony kapitał i może się zadłużać do jego
wysokości. Odnośnie Term to w dniu 1 i 2 grudnia będzie w tej sprawie spotkanie. Projekt
naszego miasto i Poznania jest stawiany za wzór. Partnerstwo Publiczno Prywatne jest
priorytetem dla Unii Europejskiej i z uwagi na Polską prezydencje tym razem Komisja

Europejska przyjeżdża do Ministerstwa i spotkanie to będzie miało miejsce w Warszawie.
Gostynin i Poznań to dwa pierwsze projekty w Polsce. Jestem członkiem forum PPP jak
i również prezydent Grobelny i na przykładzie naszych działań w PPP są tworzone dokumenty.
Umowa na płatność nie została jeszcze podpisana ale otrzymałem informację, że do końca roku
zostanie ona podpisana. Również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bardzo angażuje się
w pomoc tego projektu. Na przykładzie naszego miasta i Poznania tworzą dokumentację która
ma pokazać krok po kroku jak postępować aby doszło do zawarcia takiej umowy, bo tylko
Gostynin i Poznań mają zawartą tę umowę ale nie mają jeszcze podpisanej umowy na płatność.
Nie widzę zagrożeń co do podpisania tej umowy, ona przeciąga się z uwagi na to, że jest brak
wiedzy urzędniczej. Wystąpiłem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest to urząd
który ma akredytację Komisji Europejskiej do wydawania stanowisk co do pomocy publicznej,
urzędnicy nie mogli zrozumieć, że w naszym projekcie nie ma pomocy publicznej. Po stronie
miasta co do podpisania tej umowy na płatność nie ma winnych, natomiast to przedłużanie i ta
bojaźń urzędnicza wszystko opóźnia, ale trzeba pamiętać, że po drugiej stronie stoi partner
prywatny, który zawiązał spółkę celową, nie może tego zadania realizować a ponosi koszty
związane z utrzymaniem spółki. My również ponosimy koszta choćby z tego tytułu, że byliśmy
zmuszenie do zatrudnienia odpowiedniej firmy eksperckiej. Myślę, że ta umowa na płatność do
końca tego roku zostanie podpisana.

D o p u n k t u 23
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała pisma:
– z dnia 16 listopada 2011 roku od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w
Gostyninie oraz pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Zawodowych Rady powiatowej w Gostyninie odnośnie rozważenia możliwości
uruchomienia komunikacji miejskiej na terenie miasta wraz z dopłatami budżetowymi
do biletów zniżkowych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół znajdujących się
na terenie miasta – treść pism stanowi załącznik do protokołu,
– Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące protokołu z kontroli
problemowej w zakresie windykacji podatków na przykładzie podatku od nieruchomości
– treść pisma stanowi załącznik do protokołu,
– Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące protokołu z kontroli
problemowej w zakresie udzielenia i rozliczenia dotacji dla jednostek sektora finansów
publicznych przekazanych z budżetu Miasta Gostynina w 2010 roku – treść pisma
stanowi załącznik do protokołu,
– z dnia 15 listopada 2011 roku od pani Janiny Domagały dotyczące udostępnienia
informacji odnośnie: kserokopii protokołu z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23
czerwca 2010 roku, kserokopii pisma skierowanego do Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 25.06.2010r. od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, kserokopie pisma
skierowanego od Burmistrza Miasta Gostynina do pana Marka Małkowskiego
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 01.07.2010r., kserokopię protokołu z
posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 05.072010r., kserokopię pisma skierowanego od
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 7 lipca 2010 roku. Ponadto pismo do samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina dotyczące zażalenia na
zaświadczenie BB.0114.52.10 wydane dnia 19.10.2011r. przez Burmistrza Miasta

Gostynina – treść pism stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – kilka dni temu była u mnie w
szkole pani Domagała i pytała o sposób wydawania zaświadczeń. Wyjaśniłem jej, że
wydawanie zaświadczeń reguluje kodeks postępowania administracyjnego. A sprawa ta dotyczy
sporu między pracodawcą czyli Burmistrzem i pracownikiem tj. panem Domagałom i tego nie
rozstrzygnie rada. Ponadto sprawa ta była już podejmowana na jednej z posiedzeń Rady
Miejskiej i ostatecznie została zakończona.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała kolejno:
– pismo Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gostynin odnośnie pomocy finansowej w
formie ujęcia w budżecie na 2012 rok kwoty pieniężnej, która mogłaby być
przeznaczona na działalność statutową Związku Harcerstwa polskiego – treść pisma
stanowi załącznik do protokołu,
– wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego o nadanie małej obwodnicy
Gostynina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 nazwy ,,Aleja Stanisława Mikołajczyka”
– treść pisma stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Miasta – myślę, że to dobry pomysł aby nadać nazwę tej obwodnicy, nie należy
odmawiać Marszałkowi. Jest to przecież wspólna inwestycja. Należałoby na posiedzeniu
nadzwyczajnej sesji nadać uroczyście nazwę tej obwodnicy. Ustalę datę z Marszałkiem
i poinformuję radnych.

D o p u n k t u 24
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zamknęła obrady XV sesji
Rady Miejskiej.
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A. Dutkiewicz
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