
PROTOKÓŁ NR IX/2015

z posiedzenia nadzwyczajnej IX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VII kadencji

 z dnia 3 marca 2015 roku.

Stan – 15 
Obecni – 14
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1800, a zakończono o godzinie 2000.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Witam Państwa serdecznie. Otwieram obrady IX
sesji  Rady Miejskiej  –  VII  kadencji.  Witam Burmistrza  Pana Pawła Kalinowskiego,  witam Zastępcę
Burmistrza Pana Pawła Pachniewskiego, Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, Panią Sekretarz Hannę
Adamską, Radcę Prawnego Pana Franciszka Pawlaka, Witam Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i
Pozyskiwania Środków Finansowych Panią Mariolę Jóźwiak – Węclewską, witam Pracowników Biura
Rady, Pracowników Urzędu, witam Radnych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych. Na sesji
jest obecnych 14 radnych. Sesja będzie prawomocna.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Porządek Państwo otrzymali. Czy są jakieś uwagi
co do porządku?

Radni nie zgłaszali uwag i pytań odnośnie porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Porządek został przyjęty.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15

stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2015-2022.
5. Zamknięcie obrad.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Przypomnę  tylko,  że  wpłynął  wniosek  grupy
Radnych IdG o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  i  w  związku  z  tym ta  sesja  zwołana została  w dniu
dzisiejszym. 

Do punktu 3 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Szanowni  Państwo,  przedstawiliśmy  projekt  uchwały
zmieniający  uchwałę  budżetową na 2015 rok,  który  proponuje  dokonać  zmian zarówno w planie
dochodów,  jak  i  wydatków  budżetowych  oraz  w  przychodach  budżetu.  Po  uwzględnieniu
proponowanych zmian, dochody budżetu zwiększą się o kwotę 60.190,00 zł. zwiększając o tą kwotę
dochody bieżące, wydatki budżetu natomiast, proponujemy zwiększyć o kwotę 399.530,00 zł.  w tym
wydatki bieżące o kwotę 284.830,00 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 115.000,00 zł. W paragrafie
3 Uchwały Budżetowej w ust. 1 nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 339.640,00 zł., w paragrafie
3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 339.640,00 zł. i przeznacza się je na rozchody tj. na
spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek.  W  paragrafie  3  ust.  3
Uchwały Budżetowej ustala się przychody budżetu wysokości 3.339.640,00 zł. Wprowadza się zmiany
w  załączniku  Nr  10  do  Uchwały  Budżetowej  pod  nazwą  „Plan  przychodów  i  kosztów  zakładów
budżetowych”  zgodnie  z  załącznikiem  nr  6  do  niniejszej  uchwały  i  w  paragrafie  14  Uchwały
Budżetowej po punkcie 3 dodaje się punkt 4. Jeżeli chodzi o zmiany w dochodach budżetu, to kwota
zwiększenia  planu  dochodów  z  tytułu  subwencji  ogólnej  w  części  oświatowej,  jest  wynikiem
przekazania informacji  przez Ministerstwo Finansów o ostatecznych kwotach subwencji  dla naszej
jednostki na 2015 rok, w związku z tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.190,00 zł. z tytułu
części oświatowej subwencji ogólnej i tę kwotę proponujemy przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe
i wydatki pochodne od wynagrodzeń, w tym 30.190,00 zł. dla pracowników szkół podstawowych oraz
30.000,00 zł. dla pracowników Gimnazjów, chciałam jeszcze dodać, że te kwoty nie są wystarczające
na pokrycie planowanych regulacji płac, trzeba będzie szukać jeszcze środków po określeniu kwot. O
tych zagadnieniach rozmawialiśmy na sesji  w dniu 26 lutego 2015 roku, na razie proponujemy tą
kwotę  subwencji,  która  jest  wyższa,  niż  planowana  jaka  była  Nam  podana  w  momencie
przygotowywania projektu. Jeżeli chodzi o środki, które zwiększą w dalszej części wydatki bieżące oraz
wydatki majątkowe, zmniejszają planowaną nadwyżkę budżetową, która wcześniej przeznaczona była
na  rozchody tj.  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań natomiast  rozchody zostaną pokryte  z
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Proponujemy,
w rozdziale 853/07, który brzmi Opiekun Dzienny, zwiększyć plan wydatków o kwotę 224.640,00 zł. na
realizację  programu rozwoju instytucji  opieki  nad dziećmi  do lat  3,  który  to  program nazywa się
„Maluch”, dodam jeszcze, że w ramach realizacji tego projektu opieką ma być objęte 40 dzieci oraz
zostanie utworzone 10 miejsc pracy, dla osób z kwalifikacjami pedagogicznymi, a także realizacja tego
programu  da  rodzicom,  których  dzieci  będą  objęte  tą  opieką,  możliwość  poszukiwania  pracy.
Zabezpieczenie w całości  środków na ten program, daje możliwość rozpoczęcia go w zakładanym
terminie  tj.  z  dniem 1 maja  br.  tym bardziej,  że  część  wydatków w pierwszej  kolejności  ma  być
poniesiona na doposażenie, natomiast mamy informację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a
także z Urzędu Wojewódzkiego, że preferowane jest zabezpieczenie w całości kosztów realizowanego
projektu na moment składania wniosku. W momencie kiedy wniosek Nasz przejdzie ocenę formalną i
zostanie przyznane dofinansowanie, po podpisaniu umowy te środki, wysokość dofinansowania jakie
otrzymamy wynoszą 80% kosztów całego projektu. Na ten moment nie wiemy, jaka będzie przyznana



Nam kwota dofinansowania, natomiast po podpisaniu umowy, te środki zostaną przeniesione na inne
cele  i  mam  tutaj  informację  od  Pana  Burmistrza,  że  będzie  to  realizacja  inwestycji  -  Skatepark.
Chciałam jeszcze powiedzieć,  że musimy poszukać reszty środków do wartości całego projektu tej
inwestycji  i  wprowadzając  do  budżetu  daną  inwestycję  powinniśmy  wprowadzić  wysokości
szacunkowych  kosztów  ich  realizacji.  Jeżeli  chodzi  o  wydatki  majątkowe  Szkoły  Podstawowej
proponujemy,  zwiększyć  o  kwotę  115.000,00  zł.  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania
inwestycyjnego, pod nazwą - montaż platformy przy-schodowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole
Podstawowej  Nr.  1  w  Gostyninie.  Jak  już  wcześniej  wspomniałam  przychody  budżetu  zostaną
zwiększone o kwotę 339.640,00 zł. 

Radny Zbigniew Chorążek -  Ja mam pytanie do Pani Skarbnik i do Pana Burmistrza, czyli 30.190,00 zł.
i 30.000,00 zł.  to są pieniądze przeznaczone na podwyżki dla pracowników pomocniczych?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  W tym momencie będziemy zwiększać plan, akurat w tych
paragrafach, bo gdy zapadnie decyzja co do kwot regulacji poborów, to na pewno ta kwota będzie za
mała,  bo jak  już  wcześniej  informowaliśmy,  na  poprzedniej  sesji  dla  pracowników obsługi  jest  to
roczna kwota około 500.000,00 zł., takie mieliśmy informacje z Miejskiego Zespołu Ekonomicznego
Szkół i Przedszkoli, który miał za zadanie wyliczyć tą kwotę.

Radny Zbigniew Chorążek – Czyli rozumiem, że ta kwota jest przeznaczona na podwyżki? 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  To  znaczy,  jest  ona  wprowadzona  do  paragrafów,  które
dotyczą wypłaty wynagrodzeń. 

Radny  Michał  Bartosiak  –  Czy  Pani  Skarbnik  orientuje  się  ilu  jest  takich  pracowników?  Bo
rozmawialiśmy, że średnio podwyżka będzie w granicach 250 zł.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  W  tej  chwili  dokładnie  nie  pamiętam,  ale  jeśli  dacie  mi
Państwo 5 min. to przyniosę odpowiedni wykaz w którym jest to zawarte i wtedy podam tą liczbę bo
taki wykaz jest zrobiony.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Klub Radnych IdG
zgłasza  wniosek  do  uchwały  budżetowej.  W związku  z  faktem,  że  Radnym  IdG  bardzo  zależy  na
stworzeniu  miejsc  opieki  dziennej  nad  maluchami  w Gostyninie  i  dodatkowo stworzeniu  nowych
miejsc  pracy dla mieszkańców, jesteśmy za  wprowadzeniem do Budżetu Miasta Gostynina zmian,
które przeznaczone będą jako wkład własny Gminy i częściowo pokryją koszty związane z początkową
realizacją projektu w ramach Programu Maluch. Zapoznaliśmy się z informacjami, które otrzymaliśmy
z Urzędu Miasta, nadal jednak mamy dużo wątpliwości co do formy wykonania tego projektu, jednak
za prawidłowe wykonanie odpowiada Pan Burmistrz. Jako Radni IdG widzimy potrzebę w realizacji
tego zadania i dlatego dokonamy zmian w budżecie. Podglądając sąsiednie Gminy, chociażby Gąbin,
widać  jak  bardzo  przykładają  się  do  stworzenia  bezpiecznych  warunków  do  opieki  nad  dziećmi.
Uruchomiony tam został żłobek i może należałoby rozważyć taką inwestycję w przyszłym roku także w
Gostyninie.  Jest  cały  rok  na  przygotowanie  dokumentacji  projektowej.  Chciałabym  dodać,  że  z
informacji uzyskanych zarówno z Ministerstwa Polityki Społecznej i Urzędu Wojewódzkiego Wydziału
Polityki  Społecznej,  czyli  tego,  który  nadzoruje  realizację  Programu Maluch,  wynika  że  na  etapie
składania  wniosków  o  dofinansowanie  projektu,  nie  ma  potrzeby  podejmowania  uchwały  i
dokonywania zmian w budżecie, podkreślam nie ma żadnych zmian w budżecie i uchwał. W chwili



uzyskania dofinansowania Burmistrz składa oświadczenie i dopiero wtedy należy zmiany wprowadzić i
to  byłoby  najbardziej  rozsądne.  Chcę  także  przypomnieć,  że  Urząd  Miasta  złożył  wniosek  o
dofinansowanie skatepark-u i siłowni „Pod Chmurką” i tu też oczekujemy na wyniki konkursu, dlatego
uzgodniliśmy, że kwotę, która była zarezerwowana i miała być przeznaczona na to zadanie, podzielimy
tak, aby zabezpieczyć kwotę na realizację zadania Skatepark i zadania opieki dziennej dla maluchów.
Najlepiej  byłoby,  gdyby  obydwa  wnioski  otrzymały  dofinansowanie,  ale  jeśli  tak  się  nie  stanie,
będziemy  z  jednego  zadania  przerzucać  kwotę  na  drugie  zadanie.  Wnioskujemy,  aby  kwotę
224.640,00  zł.  podzielić  na  te  dwa  zadania,  co  pozwoli  na  rozpoczęcie  działań  po  uzyskaniu
dofinansowania i nie zatrzyma ewentualnej realizacji, a także da gwarancję, że środki na ten cel będą
zarezerwowane w budżecie.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska  –  Z  dużą  satysfakcją  przyjmuję  Państwa  podejście  do  kwestii  realizacji  projektu
dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3. Nie do końca wiem, jakie jeszcze Państwo mają uwagi co do
formy opieki nad dziećmi, ponieważ starałam się jak najlepiej i obszernie wyjaśnić i odpowiedzieć na
wszystkie  Państwa pytania, dotyczące wymogów formalnych i różnic między Opiekunem Dziennym, a
Klubem  Dziecięcym.  Jeśli  macie  jeszcze  jakieś  wątpliwości  to  podczas  dzisiejszej  sesji,  jestem
oczywiście do Państwa dyspozycji. Co do zabezpieczenia środków finansowych, to kontaktowałam się
z Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej i z Panią Siedlec z Urzędu Wojewódzkiego, która nadzoruje
realizację projektu Programu Maluch, pozwoliłam sobie także na kontakt z firmami, które realizowały
w poprzedniej edycji projekty dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3 w formie opiekunów dziennych  i
usłyszałam następującą informację, że Gminy te, zabezpieczyły całość środków na realizację zadania,
po  to,  żeby  móc  rozpocząć  realizację  przedsięwzięcia  w  założonym  harmonogramie  rzeczowo-
finansowym, bo może być taka sytuacja, że do 22 kwietnia będziemy mieć wyniki konkursu, natomiast
umowa zostanie podpisana w czerwcu lub lipcu. Spełniamy wymogi formalne, zróbmy więc dobry
wniosek do Programu Maluch, a z uwolnionych środków, za chwilę spróbujmy podjąć się realizacji
projektu jakim jest budowa skatepark-u. Mamy szansę na to, żeby zrealizować projekt Maluch i mamy
dodatkowe  punkty,  których  nie  mielibyśmy  jeśli  chcielibyśmy  zapewnić  opiekę  w  formie  Klubu
dziecięcego czy żłobka. Oczywiście podziwiamy Gąbin za ich żłobek, tylko spójrzmy na fakty, Gąbin
realizował projekt inwestycyjny dotyczący budowy żłobka przez ponad 2 lata, a koszt tej inwestycji
wynosił ponad 2 000 000,00 zł., dokumentacyjnie do projektu przygotowywali się jeszcze wcześniej
zanim złożyli wniosek w programie Maluch, także podziwiamy Ich, kibicujemy i tak jak powiedzieliśmy
nie  przekreślamy  tematu  żłobka  docelowo,  ale  na  ten  moment  biorąc  pod  uwagę  okoliczności
budżetowe  oraz  krótki  okres  na  realizację  przedsięwzięcia,  Opiekun  Dzienny  wydaje  się  być
przedsięwzięciem bardziej racjonalnym. Największym argumentem powinno być dla Nas, stworzenie
10-ciu nowych miejsc pracy przy realizacji przedsięwzięcia w ramach programu Maluch, których nie
będziemy  mieć  w  przypadku  Skatepark-u.  Nasza  propozycja  jest  taka,  abyśmy  zabezpieczyli  na
dzisiejszej sesji środki finansowe na realizację Projektu Maluch,czyli kwotę 224.640,00 zł., natomiast
w momencie kiedy będziemy mieć informację, że przyznano dofinansowanie i jakiej wysokości, całą
kwotę dofinansowania proponujemy, żeby przesunąć w drodze Państwa uchwały na realizację zadania
dotyczącego budowy Skatepark-u, natomiast w między czasie należałoby przeprowadzić konsultację
społeczne z osobami i zapytać młodych ludzi jaka koncepcja skatepark-u najbardziej im odpowiada.
Tak jak Państwu mówiłam, podczas naszych spotkań i prac komisji, wniosek na budowę skatepark-u
został przygotowany bardzo szybko, bez etapu tzw. przygotowawczego. Nam również zależy na tym,



aby skatepark powstał, też chcemy odpowiadać na potrzeby młodych ludzi, tylko ustalmy kolejność -
najpierw opiekun, za chwilę skatepark. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Odniosę  się  do
funkcji 100% zabezpieczenia wkładu własnego – otrzymałam informację z Urzędu Wojewódzkiego, że
taka kwota powinna być zabezpieczona w celu, że jeśli nie otrzymamy dofinansowania jesteśmy w
stanie  ruszyć  z  realizacją  tego  zadania  we  własnym  zakresie  i  to  jest  jedyny  powód dla  którego
powinna być zabezpieczona cała kwota. Zakładamy, że mamy dwa projekty do realizacji, jeden nie
wyklucza drugiego, zobaczymy jakie będzie rozstrzygnięcie konkursu apropo skatepark-u, jeżeli  nie
dostaniemy dofinansowania skatepark możemy przesunąć, uważam że kwota 110.000,00 zł. na start
wystarczy, tym bardziej, że umowy będą podpisywane czerwiec-lipiec, ruszamy w czerwcu. Pierwsza
transza wypłacana jest zaliczkowo. Generalnie jesteśmy za jedną i za drugą opcją i uważamy, że da się
je pogodzić.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska -  Chciałam  się  odnieść  do  pomysłu  dotyczącego zabezpieczenia  środków na  budowę
skatepark-u w kwocie 110.000,00 zł. Według naszego rozeznania rynku, może Państwo macie inną
ofertę,  potrzebny jest  czas  abyśmy po analizie  rynku jaką  Państwo przeprowadziliście,  wyciągnęli
wspólnie wnioski. Po naszej ocenie za kwotę 110.000,00 zł. nie uda się zrealizować zadania budowy
skatepark-u.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska –  Jasne, ale jeśli  nie
dostaniemy dofinansowania o które wnioskowaliśmy to rozłożymy to zadanie ewentualnie na dwa
lata. Mamy pieniądze na przygotowanie dokumentacji i projektu.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska  –  Odniosę  się  jeszcze  do  zasad  przygotowywania  projektu  i  pozwolę  sobie  poruszyć
jeszcze raz tą kwestię. Składając wniosek o dofinansowanie i planując koszty realizacji projektu, jeżeli
nie jest wymagany załącznik dotyczący oświadczenia o zabezpieczonym wkładzie własnym,  wówczas
podczas konstruowania budżetu, gdzieś z tyłu głowy jest myśl i zapewnienie, że te środki na realizację
Gmina ma. W momencie, kiedy nie będziemy mieć zabezpieczonych w budżecie Gminy środków na
realizację projektu Maluch przy składaniu wniosku, a Pan Burmistrz będzie podpisywał ten wniosek,
to jest tak, jakby składał fałszywe oświadczenie woli. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Dlatego mówimy o
tym, że w momencie kiedy Pan Burmistrz dostanie informację, że projekt przeszedł, możemy podjąć
uchwałę,  będziemy  wiedzieli  na  jakim  poziomie  otrzymujemy  dofinansowanie  czy  60%  czy  80%,
będziemy znali kwoty jakie będą niezbędne do realizacji tego zadania.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Chciałam odnieść się, w związku z tym, że proponowane zmiany
wchodzą o grupę Radnych IdG. W Państwa programie i propozycjach do których pozwoliłam sobie
sięgnąć, były priorytety według których realizację zadań Państwo przewidują, to górę bierze Opiekun
Dzienny nad Skateparkiem. Żłobek, Klub dziecięcy to jedno z priorytetowych działań, następne to
Centrum Wspierania Organizacji Rządowych, za nimi jest dopiero Skatepark. Dlaczego Państwo dziś
nie chcą ewentualnie przystać do naszej propozycji  na program również popierany przez Państwa,
ponaglający Burmistrza, ponaglający Urząd w przyspieszeniu tematu do realizacji, chciałam zapytać
dlaczego?



Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Jesteśmy  jak
najbardziej  za,  tylko pokazujemy, że nie ma konieczności  w tym momencie zabezpieczania pełnej
kwoty na realizację tego zadania,  ponieważ możemy otrzymać dofinansowanie do  80% i dlatego
właśnie chcemy rozdzielić tą kwotę zabezpieczenia do jednego i do drugiego projektu. Jak najbardziej
jesteśmy za żłobkiem, za opieką nad dziećmi.

Radny Zbigniew Chorążek  – Ja nie rozumiem po co się tutaj spotkaliśmy, bo My chcemy Opiekuna
Dziennego, nie wiem czy Państwo to zrozumieli, chcemy żeby to powstało, tylko chodzi o to, żeby te
wydatki podzielić i jeżeli Pani Naczelnik przygotowywała projekt do Skatepark-u to zabezpieczamy te
środki, pod ten projekt. Proszę uwierzyć, że większość młodych Radnych, którzy mają dzieci w wieku
przedszkolnym i młodszym, jest za tym żeby tego Opiekuna Dziennego wprowadzić i proszę tutaj nie
twierdzić,  że  My jesteśmy przeciwni  temu,  bo tak  nie  jest.  Pani  Naczelnik  powiedziała  że  jest  to
obszerne  wyjaśnienie  i  oczywiście  jest,  natomiast  4  strony  dotyczą  tylko  Opiekuna  Dziennego w
których się pojawiają błędy, np. pierwsza strona punkt 9: 40 miejsc opieki dla dzieci, które ukończyły
12-20 miesięcy, a nie ukończyły 3 roku życia, czyli wynika z tego, że tylko dzieci które mają rok i 8
miesięcy, do 3 lat, mogą brać udział w Opiekunie Dziennym, tak? Może Pani to wyjaśnić?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska – Oczywiście. W pierwszej części mojego wyjaśnienia mają Państwo odniesienie do zapisu
ustawy, dotyczącej zorganizowania opieki nad dziećmi do lat 3 w formie Klubu dziecięcego lub dalej w
formie  Opiekuna  Dziennego  i  to  co  przytoczył  Pan  Radny  to  są  założenia  Naszego  projektu.  W
pierwszej części były informacje dotyczące zapisu ustawy.

Radny Zbigniew Chorążek – Ja przybliżę - to jest w wyjaśnieniu dlaczego Opiekun Dzienny, a nie Klub
dziecięcy i to jest punkt nr 9, tu jest napisane 20 miesiąc i ja teraz nie wiem czy to jest 20-ty miesiąc
czy 20-ty tydzień? Bo jeżeli 20-ty miesiąc, to znaczy, że dla jednego rocznika stworzymy miejsca. 

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska – Odniosę się do pytania za chwilę.

Radny Zbigniew Chorążek –  Jeszcze zapytam, bo 10 osób będzie zatrudnionych, ale co będzie się
działo  jak  się  skończy  ten  projekt?  Bo  te  10  osób  musi  być  dalej  zatrudnionych  jeżeli  chcemy
kontynuować projekt, czyli musimy zabezpieczyć środki na wynagrodzenia w nowym budżecie?.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska  –  Wzięcie  udziału  w  programie  Maluch  i  pozytywna  decyzja  o  przyznanym
dofinansowaniu, daje Nam szansę na to, aby została zatrudniona opieka nad dziećmi do lat 3 w formie
proponowanej przez Nas - Opiekuna Dziennego. Składać będziemy wniosek, który będzie dotyczył
utworzenia  nowych  miejsc  w  instytucjach  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  oraz  zapewnienia  ich
funkcjonowania. W kolejnym roku, czyli 2016 , program Maluch zostanie znowu ogłoszony, możemy w
przyszłym  roku  wystąpić  z  wnioskiem  o  dofinansowania  do  Programu  Maluch,  prosząc  tylko  o
pieniądze na funkcjonowanie tych miejsc, które zostały utworzone w tej edycji. Składając wniosek w
2015  roku  prosząc  o  pieniądze  na  utworzenie  miejsc  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  i  na  ich
funkcjonowanie, mamy obowiązek zadbania trwałości projektu, czyli krótko mówiąc, zachowania tych
form opieki nad dziećmi do końca 2017 roku, co jak Pan Radny słusznie zauważył, wiąże się z kosztami



natomiast podejmując projekt w przyszłym roku próbę pozyskania środków na samo funkcjonowanie
miejsc  pracy,  możemy  pozyskać  środki  na  pokrycie  wynagrodzeń  tych  10  osób,  które  zostaną
zatrudnione  w  pierwszym  roku,  także  środki  budżetowe  nie  są  jedynym  możliwym  źródłem
finansowania  tego wynagrodzenia.  Powiem więcej,  z  informacji,  które uzyskałam w Ministerstwie
wynika to, że złożymy projekt w module pierwszym, czyli poprosimy o pieniądze na utworzenie miejsc
pracy i ich funkcjonowanie, otwiera Nam w przyszłym roku drogę do tego żeby prosić o środki na
samo funkcjonowanie utworzonych miejsc pracy w roku poprzednim. Rozważałam tutaj formułę, że ze
środków  Gminy  przygotujemy  miejsce,  czyli  poniesiemy  nakłady  finansowe  na  wyposażenie  i
dostosowanie miejsca określonych w ustawie tego miejsca, natomiast poprosimy o środki na samo
funkcjonowanie miejsc pracy. Gdybyśmy poszli tym trybem czyli złożyli wniosek w module drugim, nie
mielibyśmy szansy pozyskania pieniędzy na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych w tym roku
Opiekunów Dziennych. 

Radny Zbigniew Chorążek – Czyli musimy zabezpieczyć te pieniądze czy nie? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Jeżeli podejmiemy się realizacji tego zadania i utworzymy te
miejsca  pracy,  to  tak  i  również  w przyszłym roku  będziemy występować  z  wnioskiem,  bo  mamy
informację, że te programy realizowane są przez Ministerstwo co rok. 

Radny Zbigniew Chorążek – Teraz jest takie pytanie? Jeżeli dofinansowanie będzie w czerwcu to czy
My za ten okres, który pokrywamy z własnych środków, dostaniemy dofinansowanie?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska – Tak.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Żeby zaciągnąć zobowiązanie, zawierając umowę o pracę z
Opiekunami, będziemy musieli mieć w budżecie zabezpieczone wszystkie środki na całość projektu,
bo  nie  będziemy  mogli  zaciągnąć  zobowiązania  w  postaci  podpisania  umowy,  zlecenia  na
wykonywanie tej opieki.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska  –  Uzupełniając  trochę  odpowiedź  Pani  Skarbnik  w  kwestii  ewentualnej  refundacji
poniesionych kosztów na realizację projektu poniesionych przed otrzymaniem pierwszych środków z
dotacji,  jeżeli  będziemy  się  trzymać  harmonogramu  realizacji  projektu,  który  na  ten  moment
zakładamy czyli, że startujemy od maja, w maju przygotowujemy miejsce dla dzieci i przeprowadzamy
szkolenia uzupełniające dla kadry i od czerwca do końca roku funkcjonują już Ci Opiekunowie Dzienni
to niezależnie od formuły, którą wybierzemy, możemy prosić o zaliczkę natomiast musi być podpisana
umowa o dofinansowanie z Ministerstwem żeby środki Nam uruchomili. Krótko mówiąc, trzymając się
kalendarza: w marcu składamy wniosek, od 1 maja rozpoczynamy realizację projektu. Dziękuję za
uwagę Pana Radnego, omyłkowo zostało wpisane słowo miesięcy, zamiast tygodni, oczywiście chodzi
o dzieci w wieku co najmniej 20 tygodni do ukończenia 3 lat.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Mamy  pytanie
dotyczące Opiekunów Dziennych. Na terenie Gostynina jest przeszkolona grupa kilkunastu osób, które
mają takie kwalifikację, czy też Ich Państwo bierzecie pod uwagę?



Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska – Był organizowany w Gostyninie projekt Unijny w ramach którego grupa osób uzyskała
kwalifikację  Dziennego  Opiekuna,  natomiast  formułując  założenia  projektu  i  sprawdzając  dane
liczbowe z  Powiatowego Urzędu  Pracy,  wiem,  że  w naszym Urzędzie  Pracy  na  dzień dzisiejszy,  a
dokładnie na piątek w ubiegłym tygodniu, są zarejestrowane 54 osoby z wykształceniem wyższym
pedagogicznym, które mają stosowne przygotowanie merytoryczne do tego, żeby przejść skróconą
formułę szkolenia czyli nie 160 godzin, tylko skrócona wersja 40-sto godzinnego szkolenia głównie z
zakresu pierwszej pomocy i w pierwszej kolejności chcielibyśmy skorzystać z zasobów Urzędu Pracy,
ale oczywiście będzie ogłoszony konkurs i mogą wtedy zgłaszać się osoby, które spełniają określone
kryteria w konkursie na Dziennego Opiekuna.

Radny Tadeusz Majchrzak – Mam dwa pytania: pierwsze – Czy będą stworzone jakieś kryteria naboru
tych dzieci, które mamy będą miały pierwszeństwo w oddaniu tych dzieci, bo chcemy żeby te mamy w
dalszym  okresie  podjęły  pracę,  a  drugie  pytanie  –  Czy  jeśli  dostalibyśmy  dofinansowanie  do
Skatepark-u  i  przesuniemy te  środki  na  opiekę  nad  dziećmi  to  czy  składając  następne  wnioski  o
dofinansowanie  do  Skatepark-u,  czy  nie  będzie  tutaj  jakiejś  kolizji  i  nie  dostaniemy  już  takiego
dofinansowania?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  -
Węclewska  – Do określenia kryteriów naboru dla tych rodziców, którzy mogliby z tej formy opieki
skorzystać - tak jak wspomniałam, to My w projekcie określimy jakie będą kryteria więc wszystkie
Państwa konstruktywne podpowiedzi w tym zakresie, są jak najbardziej mile widziane i bardzo o nie
proszę. Z tych proponowanych przez Nas, to proponujemy żeby w pierwszej kolejności pomoc była
skierowana do tych rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają na
terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  i  odprowadzają  podatki  na  terenie  Miasta  Gostynina,  posiadają
dzieci,  które ukończyły 20 tygodni, a nie ukończyły 3-go roku życia i  chodzi  o osoby, które nie są
zatrudnione w momencie przystępowania do projektu, czyli  posiadające status bezrobotnych bądź
nieaktywnych zawodowo lub też przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i chcą
wrócić na rynek pracy. To jest wstępna propozycja kryteriów dla rodziców, którzy mogą skorzystać z
tego programu, ale zapraszam do merytorycznej dyskusji, bo te kryteria mogą wyglądać nie co inaczej.
Odnosząc się do kwestii Skatepark-u, wnioski zostały złożone natomiast żeby wniosek miał szansę na
dofinansowanie, muszą być spełnione wszystkie kryteria formalne i merytoryczne, po to aby wypaść
dobrze w konkurencji z innymi projektami które zostały złożone. Jeżeli dobrze zrozumiałam intencję
pytania,  gdyby  próby  pozyskania  środków  na  budowę  Skatepark-u  z  programu  Baza  Sportowa
Województwa Mazowieckiego zakończyły się niepowodzeniem, nie przekreśla to naszych możliwości
w  ubieganiu  się  o  dofinansowanie  na  ten  cel  w  roku  następnym.  Program  Baza  Sportowa
Województwa  Mazowieckiego  też  nie  jest  Projektem  Unijnym  tylko  Projektem  Krajowym,
realizowanym  ze  środków  Ministerstwa  Sportu  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa
Mazowieckiego  więc  prawidłowe  i  kompleksowe  przygotowanie  tego  projektu  i  ponowna  próba
złożenia wniosku na początku przyszłego roku jest możliwa, ale chciałam podkreślić, że Baza Sportowa
Województwa Mazowieckiego to nie  jedyny możliwy program w ramach którego możemy szukać
pieniędzy na realizację zadania inwestycyjnego jakim jest budowa Skatepark-u. Tak jak wspomniałam,
Wydział  na  bieżąco  pracuje  i  sprawdza  możliwości  z  różnych  programów  i  chciałam  jeszcze  raz
zadeklarować, że jeżeli pojawi się jakaś inna możliwość finansowania tego zadania z innych środków,
to taką próbę podejmiemy, mam nadzieję wspólnie.



Radna Wiesława Radecka – Czy są przygotowane koszty przebywania dzieci podczas opieki  i w jakiej
wysokości?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska –  Jeśli chodzi o koszty funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w tej formule, którą
proponujemy,  to  wyliczenia  zostały  w  tym  momencie  przygotowane  w  odniesieniu  do  możliwie
najwyższego  poziomu  dofinansowania  o  jakie  możemy  wystąpić  na  jedno  dziecko.  Koszty
funkcjonowania opieki nad dziećmi w formie Opiekuna Dziennego, na jedno dziecko wynoszą 400 zł.
miesięcznie. Mnożąc to przez ilość dzieci i okres 7 miesięcy kiedy opieka nad dziećmi miałaby być
zapewniona, daje Nam kwotę 112.000,00 zł.  dofinansowania na ten cel,  do tego musimy dołożyć
wkład własny w kwocie 28.000,00 zł.  trzymając się procentowych pułapów, które są w konkursie
narzucone, czyli  na poczet  funkcjonowania Opiekunów Dziennych. 10 opiekunów dla 40-ki  dzieci
przez okres 7 miesięcy wychodzi Nam kwota szacunkowa 140.000,00 zł. Patrząc na dobre praktyki w
innych  Gminach  i  zrealizowane  przez  inne  Gminy  projekty,  kolejność  realizacji  przedsięwzięcia,
wygląda tak, że Rady Gmin podejmują uchwałę o wysokości wynagrodzeń, krótko mówiąc, określają w
formie  uchwały  stawkę  godzinową  wynagrodzenia  dla  Dziennego  Opiekuna.  W  większości
przypadków rodzice również w części pokrywają koszty tej opieki. Na przykład w Gminie Chojnicz,
uchwałą Rady Gminy, zapewniona została stawka godzinowa dla Opiekuna Dziennego, która wynosi
14,80  zł.,  do  tej  kwoty  rodzice  płacą  symboliczną  złotówkę,  kwestia  wyżywienia  dzieci  jest
rozstrzygana  dodatkowo,  rodzice  płacą  za  wyżywienie  dzieci  będących  pod  opieką  Opiekuna
Dziennego według stawek żywieniowych przedszkola  przy  którym Ci  Opiekunowie funkcjonują.  Są
sprawdzone  rozwiązania  na  to,  jak  tą  kwestię  można  rozwiązać  żeby  opiekunowie  dzienni  mieli
godziwe wynagrodzenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Jakiego rzędu to jest kwota, którą rodzice muszą 
ponieść? Złotówka za godzinę, tak?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska – Koszt wyżywienia dzieci to jest koszt ponoszony przez rodziców w innych Gminach, plus
tutaj  powołuję  się na  przykład Gminy Chojnicz,  symboliczna złotówka za  godzinę pracy  Opiekuna
dokładana przez rodziców do tej stawki, którą zagwarantowali Radni. 

Radny  Michał  Bartosiak  –  Chciałem  się  odnieść,  do  tego  co  powiedziała  Pani  Sekretarz,  że
postawiono Skatepark nad dziećmi, a ja już mówiłem na ostatniej sesji, że tak nie jest. Na dowód tego,
chciałem powiedzieć, że ktoś popełnił  falstart, ponieważ spotkałem się z młodzieżą jeżeli  chodzi o
Skatepark na przełomie styczeń-luty,  umówiłem się też na kolejne na najbliższą Komisję Edukacji,
Kultury i Sportu, a w między czasie na portalach pojawiła się informacja, że jest złożony projekt o
budowę Skateparku bez konsultacji ze mną, bez konsultacji z młodzieżą, po kilku dniach pojawiła się
informacja, że Radni wycofują się z budowy Skateparku i stawiają na dzieci, dlatego mówię jeszcze raz
że  jesteśmy za  dziećmi i  za  młodzieżą,  także  prosiłbym media  o sprostowanie  tego,  że  Radni  nie
stawiają tylko na dzieci, ale są za jednym i za drugim projektem.

Sekretarz  Miasta  Hanna  Adamska  -  Jak  najbardziej,  ten  projekt  będzie  realizowany  i  do  niego
przystąpimy, tylko chodzi tutaj o przesunięcie go w czasie o kilka miesięcy. Druga kwestia konsultacji z



Panem Radnym projektu, to zupełnie nie wiem co odpowiedzieć na to pytanie bo nie rozumiem treści
tego pytania, jakby Pan zechciał mi to jeszcze raz przybliżyć.

Radny Michał Bartosiak –  Mówię o tym, że w planie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji jest punk:
Funkcjonowanie  Gostynińskiego  Skateparku,  naprawa,  utrzymanie,  modernizacja,  plan  budowy
nowego obiektu, konsultacje z mieszkańcami. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Dziękuję, ale i tak nie rozumiem.

Radny Zbigniew Chorążek –  Chciałbym dostać więcej  szczegółów na temat funkcjonowania,czyli  z
wyjaśnień które  dostaliśmy od  Pani  Węclewskiej  wynika,  że  na  wyposażenie  mamy 84.000,00 zł.
przeznaczyć i to musimy zrobić w maju, w tym czasie też robimy przeszkolenie i teraz tak, jeżeli mamy
w wyposażeniu 84.000,00 zł. i zakładamy, że miesięczny koszt opiekunów to 20.000,00 zł. czyli  na
wynagrodzenia, dobrze zrozumiałem? wynika z tego, że w czerwcu powinniśmy mieć 104.000,00 zł.
żeby zabezpieczyć ten projekt? Czy więcej, czy mniej?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska – Poproszę o przerwę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 15 minut przerwy.

(po przerwie...)

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska  –  Z  prostego  rachunku  wynika,  że  na  pierwsze  miesiące  funkcjonowania  Opiekunów
Dziennych  potrzebujemy  kwoty,  która  w  tych  założeniach  w  projekcie  ma  być  przeznaczona  na
wyposażenie i  na  pierwsze dwa miesiące funkcjonowania,  czyli  zakładamy,  że  te  20.000,00 zł.  co
miesięcznie jest potrzebne na funkcjonowanie Opiekunów Dziennych i raz na dwa miesiące 40.000,00
zł.  plus 84.640,00 zł. czyli 124.640,00 zł. na dwa pierwsze miesiące funkcjonowania. 

Radna Magdalena Augustyniak – Bardzo chciałabym się dowiedzieć o lokalizację, bo słyszałam, że są
brane pod uwagę dwa miejsca, na Basenie i w Starej Betoniarni? 

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska  –  Nie  jest  to  informacja  tajna,  tak  jak  Państwa  informowałam  od  początku  ustawa
dopuszcza możliwość opieki przez Opiekunów Dziennych w ich mieszkaniach natomiast to nigdy nie
była propozycja Miasta i nie w taką formułę chcielibyśmy pójść w naszym projekcie. Badaliśmy zasoby
lokalowe Miasta pod kontem znalezienia miejsca, które moglibyśmy doposażyć i w którym to miejscu,
Opiekunowie Dzienni mogliby sprawować opiekę nad dziećmi, potwierdzam, że te dwie lokalizacje,
które Pani Radna wskazała, są rozpatrywane jako te, które mogłyby być miejscem sprawowania opieki
nad dziećmi. Jeśli chodzi o Pływalnie Miejską, to na ten moment dysponujemy pow. 136 m 2, ale jest
też możliwość zwiększenia tej pow. do 200 m2.  i  jest to budynek brany pod uwagę na pierwszym
miejscu.  Opcjonalnie  zastanawialiśmy  się  nad  stworzeniem  tego  miejsca  opieki  nad  dziećmi  w
Centrum Handlowym Betoniarnia, oczywiście zapewniając odpowiednie warunki do funkcjonowania
czyli krótko mówiąc, po rozwiązaniu kwestii ogrzewania. Jeśli chodzi o to zagadnienie, to żeby projekt
mógł być zrealizowany w okresie od maja do grudnia, najprostszym rozwiązaniem byłoby dokonanie



zakupu grzejników elektrycznych  i  uruchomienie  takiej  formuły  ogrzewania.  Byłby  to  koszt  około
10.000,00  zł.  i  mogłoby  być  przygotowane  10  boksów,  dla  10  Opiekunów  Dziennych  w  jednym
bezpiecznym miejscu. W kwestii  ogrzewania w Starej Betoniarni, będziemy Państwa informować o
podjętych kolejnych działaniach w tym zakresie, ponieważ kwestia ogrzewania w Starej Betoniarni jest
również przedmiotem naszej pracy w ostatnich tygodniach.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Dzieci  powinny
przebywać też na dworze, jak ta kwestia będzie rozwiązana czy ewentualnie w formie placu zabaw,
przecież nie możemy zamknąć dzieci na 8 godzin w pomieszczeniu?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska – Oczywiście że nie, Opiekunowie Dzienni zgodnie z zapisami ustawy, mogą funkcjonować
w warunkach domowych w mieszkaniach Opiekunów Dziennych i wtedy też nikt nie wymaga żeby
Opiekun Dzienny budował plac zabaw pod swoim domem, ale wychodzenie dzieci na zewnątrz to jest
oczywista oczywistość.  Myślimy o tym, żeby zagospodarować miejsce, jeżeli miałaby to być Pływalnia
Miejska,  to  będziemy  się  starali  aby  powstał  plac  zabaw  przy  budynku  hali  sportowej  basenu,
będziemy też podejmować działania promocyjne żeby w ramach programu dotyczącego Podwórka
NIVEA  mieć  szansę  na  nieodpłatne  przygotowanie  miejsca  placu  zabaw  dla  dzieci,  jeżeli  chodzi
natomiast o zagospodarowanie terenu przy Starej Betoniarni, też w ramach dodatkowych programów
pomocowych będzie możliwość pozyskania środków na stworzenie placu zabaw, także na plac zabaw,
niezależnie  od  wyboru  lokalu  będziemy  starali  się  zdobyć  środki  zewnętrzne  z  programów
pomocowych.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska –  Mystkowska -   A jeszcze kwestia
warunków sanitarno - higienicznych w Starej Betoniarni, jeżeli zrobilibyśmy 10 boksów, czy instytucja
typu sanepid nie przyjdzie i nie zainteresuje się czy są spełnione odpowiednie warunki?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska –  W odpowiedzi  na Państwa pytania starałam się pokazać różnicę między wymogami
stawianymi  przy  tworzeniu  Klubu  Dziecięcego,  a  przy  uruchamianiu  opieki  nad dziećmi  w formie
Opiekuna Dziennego. Jedyne zapisy ustawowe, które dotyczą wymogów lokalowych przy wyborze
formuły  Opiekuna  Dziennego,  dotyczą  obowiązku  stworzenia  warunków,  które  zapewniają
bezpieczeństwo dzieci. Kontaktowałam się z kilkoma Gminami, które wybrały tą formułę. Gminy te
potwierdziły,  że ani  Straż Pożarna, ani  Sanepid nie miały umocowania ustawowego do tego, żeby
dokonywać  odbioru  lokalu  w  którym  Dzienny  Opiekun  ma  pracować.  W  dniu  wczorajszym,
kontaktowałam  się  również  z  przedstawicielami  Straży  Pożarnej  w  Gostyninie  i  przeprowadziłam
długą, merytoryczną dyskusję na temat pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować w kwestii opieki
nad  dziećmi  do  lat  3.  Usłyszałam  następującą  odpowiedź:  „Jeżeli  My,  jako  Straż,  nie  mamy
umocowania  ustawowego do  tego  żeby  dokonać  kontroli  i  odbioru  lokalu  w którym  opieka  nad
dziećmi  ma  być  sprawowana,  to  macie  obowiązek  jako  Miasto  żeby  były  poczynione  wymogi
charakterystyczne  dla  tego  budynku,  czyli  jeżeli  dla  przykładu  mówimy  o  Pływalni  Miejskiej,  to
Strażacy  mogą  sprawdzać  wymogi  sanitarno-przeciwpożarowych,  które  wynikają  z  przepisów
ustawowych  dotyczących  budynków  użyteczności  publicznej,  niezależnie  od  tego  czy  będzie  tam
funkcjonował Opiekun Dzienny czy np. kawiarnia. 

Radny Witold Dalkowski – Mam pytanie jeżeli miałoby to być w Starej Betoniarni na dole, to jest tam
30 boksów i w 10 boksach będą dzieci, a obok dzieci będzie sprzedawana kapusta, to jak to będzie? 



Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska – Przed zaproponowaniem tej lokalizacji pozwoliłam sobie tam pojechać i powiem tak, na
razie  jeszcze  tej  kapusty  po  sąsiedzku  nie  ma.  Są  spełnione  tam  podstawowe  warunki  typu
doprowadzona woda, łazienka dla niepełnosprawnych i  to nie są lokale w tym momencie zajęte.
Miasto ma klika pomysłów na to, co zrobić aby ta Stara Betoniarnia mogła się spełniać, myślę że na
ten moment mamy tam przestrzeń niezagospodarowaną,  którą możemy wykorzystać pod kontem
opieki nad dziećmi i można zachęcać wynajemców do wynajmowania boksów po drugiej stronie aby
tej kolizji o której Pan Radny wspomniał nie było. 

Radna Magdalena Augustyniak – Mnie osobiście bardzo martwią te warunki, które Pani proponuje i
nie wiem czy w ogóle zdecydowałabym się zostawić swoje dziecko w którymś z tych miejsc. Druga
sprawa – jeżeli  tak zachwalamy to co zrobił Gąbin,  to czy nie możemy tej inwestycji  rozdzielić na
etapy? 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  -  Chodzi koleżance o
to, żeby przystąpić do projektowania i uzyskania pozwoleń w celu wybudowania nowego żłobka, a
odpuszczenie programu Maluch.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska –  Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 w formie żłobka jest koncepcją, którą można
rozważać natomiast pytanie czy mamy możliwości budżetowe żeby budować inwestycję, trzymając się
przykładu Gąbina na 2 000.000,00 zł.  nie mając żadnego przygotowania dokumentacyjnego w tym
momencie.

Radny Zbigniew Chorążek – Nie wyobrażam sobie, żeby dzieci korzystały z toalety ogólnodostępnej,
czy żebyśmy inwestowali te pieniądze, które pozyskamy w przerobienie tego, bo rozumiem, że to ma
być stały punkt docelowy?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska – Nie.

Radny Zbigniew Chorążek – Czyli rozumiem, że wkładamy pieniądze w przerobienie tego?

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska  –  Wkładamy  pieniądze  Panie  Radny  w  dostosowanie  tego  miejsca  do  potrzeb
funkcjonowania Opiekuna Dziennego.

Radny Zbigniew Chorążek  – Wyobrażam sobie, że 3-latek potrzebuje niskiego kibelka aby na nim
usiąść,  czy  będzie  siadał  na  takim  wysokim?  Przepraszam  może  to  brzmi  śmiesznie,  ale  to  są
praktyczne sprawy.

Skarbnik  Miasta Bożena Sokołowska –  Z  tego co się  tutaj  przysłuchałam, nie  są jakieś specjalne
wymogi do wniosku pod tym względem. 

Radny Zbigniew Chorążek –  Proszę Pani, wymogi a praktyka to różne sprawy, dla osoby która ma
dziecko  czy  wnuczka,  to  czy  będzie  wysoki  kibelek  czy  niski  jest  ważne.  Jeżeli  inwestujemy  tam
pieniądze, to chciałbym żeby były one inwestowane w lokal, który będzie docelowo pełnił tą funkcję.



Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska –  W Starej  Betoniarni  są  łazienki  dostosowane  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,
oczywiście tak jak wspomniałam, rozważamy kilka lokalizacji. Lokalizacja w Starej Betoniarni jest na
miejscu  drugim,  na  miejscu  pierwszym  jest  Pływalnia  Miejska  i  zasoby  budynku  użyteczności
publicznej. Oczywiście, że popracujemy merytorycznie nad tym żeby dostosować lokal, który zostanie
wybrany do potrzeb funkcjonowania dziecka. Na dzisiaj obawiam się, że w żadnym domu zatrudniając
opiekę nad naszymi dziećmi, a w większości jesteśmy tutaj młodymi rodzicami i to jest problem który
Nas bezpośrednio dotyczy, myślę, że nie mierzymy wysokości kibelka do którego sika nasze dziecko.

Radny Zbigniew Chorążek – Proszę nie mówić takich rzeczy, że to nie jest ważne.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska  – Jeżeli  dzisiaj  nie podejdziemy do tematu Opiekuna Dziennego, to tak naprawdę nie
rozwiążemy w żadnej formie kwestii opieki nad dziećmi przez najbliższe dwa lata, bo kwestia realizacji
pomysłu  pt.  Budowa  żłobka,  tak  jak  wspomniałam  jest  to  proces  inwestycyjny,  przynajmniej  w
perspektywie czasu dwóch lat i zabezpieczenie środków w budżecie musimy mieć zagwarantowany.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Chciałam  zabrać  głos  w  kwestii  budowy  żłobka. Proszę
Państwa, koszt budowy takiego żłobka to koszt rzędu kilku milinów, musimy znaleźć takie środki w
budżecie,  druga  sprawa,  stoimy  przed  problemem  przygotowania  oddziału  dostosowania  szkół  i
przygotowania  oddziałów  przedszkolnych  i  jak  już  Państwo  wcześniej  słyszeli,  najlepszym
rozwiązaniem jest budowa nowego przedszkola, bo dzisiaj dowiedzieliśmy się od inspektora z IGP od
Pana Naczelnika,  że  nawet  Szkoła  Nr 2  takich wymogów nie  spełnia,  więc  w pierwszej  kolejności
powinniśmy spełnić wymogi, które są objęte przepisami i muszą zostać spełnione do 2016 roku. i to
jest  również  koszt  rzędu  kilku  milinów  złotych,  także  nie  wiem  co  jest  ważniejsze,  żłobek  czy
dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów wynikających z przepisów.

Radny Zbigniew Chorążek –  Ale My nie dyskutujemy czy mamy robić Opiekuna Dziennego czy nie,
tylko w jakiej formie.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska –  Panie Radny, proponujemy rozwiązanie na ten moment takie, które wydaje Nam się
najbardziej możliwe z punktu widzenia możliwości finansowych Gminy, najbardziej proste z punktu
widzenia wymogów jakie musimy spełnić więc potraktujmy to jako swoisty pilotaż czyli zobaczmy jak
ta  formuła  Nam się  będzie  sprawdzać,  a  skoro My jesteśmy za,  Wy jesteście  za,  to  nie  twórzmy
problemu, którego nie ma.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Dzieci, które dostają
się do przedszkola, głównym założeniem jest to, że rodzic pracuje i nie ma z kim tego dziecka zostawić,
a tutaj, naszym głównym założeniem jest tworzenie miejsc pracy dla dzieci których rodzice nie pracują
tylko mają poszukiwać tej pracy i ja nie wiem czy to jest dobre założenie.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska –  To jest  założenie,  wynikające  z  Programu Maluch,  to  nie  jest  związane  z  Urzędem
Miasta.  Wsparcie  w  Programie  Maluch  jest  skierowane  do  rodziców,  którzy  są  bezrobotni  bądź
nieaktywni zawodowo, ewentualnie przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i chcą
wrócić na rynek pracy, to jest grupa docelowa i to nie jest założenie projektu, które Ja wymyśliłam.



Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Generalnie,  Ja
odbieram to tak, że rodzic który chce wrócić do pracy, a nie ma co zrobić z dzieckiem oddaje je pod
opiekę Opiekuna Dziennego. 

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska –  Mamy informację z Powiatowego Urzędu Pracy, że niejednokrotnie jak jest już szansa
podjęcia pracy to przeszkodą jest brak opieki nad dzieckiem, nie musimy debatować długo, na temat
tego że mamy wysokie bezrobocie i generalnie ofert pracy na rynku nie ma, ale mamy sygnały, że jeśli
nawet ta oferta z Powiatowego Urzędu Pracy się pojawi i młody rodzic chciałby tą pracę podjąć to
odmawia bo ma kłopot z dzieckiem.

Radny Tadeusz  Majchrzak –  Mam pytanie  na  temat  tego,  na  jaki  czas  będzie  można pozostawić
dziecko? Bo jeśli np. na 5 godzin, to mama dziecka nie będzie w stanie podjąć pracy na cały etat.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska  –  Formuła  Opiekuna  Dziennego  pozwala  na  dostosowanie  czasu  pracy  Opiekuna  do
potrzeb  rodziców,  czyli  krótko  mówiąc,  jeżeli  młody  rodzic  będzie  miał  szansę  podjęcia  pracy  w
wymiarze 8-godzinnym, to ta opieka też musi być zapewniona w takim wymiarze.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Jest wiele mam, które pozostają w domu ponieważ nie jest Ich
stać na zatrudnienie opiekunów w celu podjęcia pracy, nawet jeśli mają taką możliwość, w związku z
tym, musimy rozważyć czy nie warto wypracować już dziś wspólne stanowisko na tak.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Proszę  Państwa,  chciałbym podtrzymać mój  wniosek  o  to,
żebyśmy  dzisiaj  w  całości  czyli  kwotę  224.640,00  zł.  przeznaczyli  na  realizację  projektu.  Mam
wrażenie, że powinniśmy zrobić coś konkretnego, postawmy dzisiaj na Program Maluch, na realizację
Opiekuna Dziennego. Proszę Państwa, to wpisuje się w miejską strategię rozwiązywania problemów
społecznych, która została uchwalona podczas jednej z sesji poprzedniej kadencji dokładnie 28 lutego
2014 roku. Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych też mówi o problemach rodzin w
tym  problemach  opiekuńczo-wychowawczych,  ta  strategia  mówi  również  o  pomocy,  celem
strategicznym jest wzmocnienie i  wspomaganie funkcji  i  zadań rodziny oraz zapobiegania sytuacją
kryzysowym  w  rodzinie,  podstawowe założenia  –  pomoc  powinna  być  wczesna  i  mieć  charakter
profilaktyczny,  ochronny  i  aktywizujący  jednostkę  lub  rodzinę  do  poszukiwania  samodzielnych
rozwiązań.  Programem  realizującym  tą  strategię  jest  nie  tylko  MOPS,  ale  również  Urząd  Miasta
Gostynina. Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ujawnił się apel odnośnie stanowisk
Dziennego Opiekuna, pozwolę go sobie przeczytać: 

„Tworzenie instytucji Dziennego Opiekuna jest znacznie łatwiejsze i tańsze niż organizowanie opieki w
formie żłobka, klubu dziecięcego! Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem, rodzic chce wrócić do pracy
lub rozpocząć pracę, a opieka niani  obciąża budżet domowy, warto aby Gmina wyszła na przeciw
oczekiwaniom rodziców i pomogła im w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie Dziennego
Opiekuna,  organizacja  tej  formy  opieki  jest  tańsza  dla  gminy  i  dla  rodzica.  Apelujemy  więc,  o
zwiększenie  zainteresowania  tą  formą  opieki  i  wykorzystanie  instytucji  Dziennego  Opiekuna  w
Państwa Gminach. Dzienny Opiekun przyczynia się do zwiększenia aktywności zawodowej rodziców, a
także osób które podejmują się pracy Dziennego Opiekuna. 
Korzyści z zatrudnienia Dziennego Opiekuna: 

• Jest to najprostsza forma opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zależności od wieku dzieci
Dzienny Opiekun może mieć pod opieką od 3 do 5 dzieci.



• Bardzo  krótki  czas  zorganizowania  instytucji,  głównym  wymogiem  jest  przeszkolenie
Dziennego opiekuna i jego niekaralność, nie ma warunków lokalowo – sanitarnych.

• Szeroki  zakres swobody regulowania warunków pracy Dziennego Opiekuna i  sprawowania
opieki, Gmina ma możliwość elastycznego ustalania czasu i okresu sprawowania opieki. Czas i
okres opieki może być dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziców i możliwości Gminy.

• Tworzenie sieci lub zespołów Dziennych Opiekunów pozwala na wzajemne zastępstwa np. w
przypadku choroby, urlopu i powoduje, że rodzic nie jest ograniczony czasem pracy jednego
opiekuna.

• Niższe koszty dla Gminy niż żłobek czy klub dziecięcy, nie ma nakładów na budowę.
• Możliwość zawarcia porozumień międzygminnych w sprawie utworzenia instytucji Dziennego

Opiekuna w przypadku małej liczby dzieci w Gminie jest szczególnie korzystne i pożądane w
małych gminach wiejskich.

• Osoba bezrobotna nie płaci podatków na rzecz Gminy natomiast jeżeli Gmina zorganizuje jej
miejsce pracy w formie Dziennego Opiekuna zaczyna je płacić.

W związku z powyższym zachęcamy do wspierania i tworzenia tej instytucji.”
Proszę Państwa, cieszę się że, Państwo nie negujecie instytucji Opiekuna Dziennego, My nie

negujemy oczywiście pomysłu Skateparku, tylko uważam, że jeśli dzisiaj zabezpieczymy w całości ten
projekt to możemy śmiało powiedzieć przed mieszkańcami Gostynina, że wszyscy razem wspieramy
politykę prorodzinną, że dzisiaj stawiamy na gostynińską rodzinę, nie znaczy to, że nie stawiamy na
sport,  na  rekreację  bo  ona też  jest  ważna,  ale  stwórzmy priorytet,  który  na  dzień  dzisiejszy  jest
ważniejszy. Tak więc, proszę Państwa Radnych o to, abyśmy podjęli uchwałę żeby dzisiaj w całości
przeznaczyć kwotę 224.640,00 zł. na realizację Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi do lat
3. Do tematu Skateparku oczywiście wrócimy.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Pan Bartosiak pytał ile jest osób jeśli chodzi o obsługę. Więc,
we wszystkich Placówkach Oświatowych czyli w Przedszkolach, Szkołach Podstawowych i Gimnazjach
takich osób, jeżeli chodzi o obsługę łącznie z pomocą nauczyciela jest 69 osób, w tym 20-letni staż –
40 osób, 19-letni staż – 3 osoby, 18-letni staż – 3 osoby, 17-letni – 3 osoby, 16-letni staż – 1 osoba, 15-
letni staż – 2 osoby, 14-letni staż – 1 osoby, 13-letni staż –2 osoba, 12-letni staż – 2 osoby, 11- letni
staż – 3 osoby, 9 –letni staż – 2 osoby, 8-letni staż – 2 osoby, 6-letni staż – 3 osoby, 2- letni staż 1
osoby i 1 osoba, która jeszcze nie ma dodatku stażowego. 

Radny Zbigniew Chorążek – Jeżeli średnio osoba uzyska 250 zł. dodatku stażowego, to wynika że jest
to kwota 17.250,00 zł. miesięcznie czyli w roku musimy zabezpieczyć 207.000,00 zł na wynagrodzenia.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Tutaj  chodziło  o  wynagrodzenie  zasadnicze  plus  dodatek
stażowy czyli  średnio przypuśćmy, bo nie od Nas to zależy jaką podwyżkę dostanie pracownik, ale
średnio  gdybyśmy dołożyli  250  zł  do wynagrodzenia  zasadniczego,  czyli  od tego musimy  policzyć
odpowiednio staż pracy, będzie to wynagrodzenie brutto, plus do tego pochodne od wynagrodzeń
czyli  składka  na  ubezpieczenie  społeczne  i  składka  na  fundusz  pracy.  Takie  mamy  informacje  z
Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli.

Radny Zbigniew Chorążek – Mam prośbę czy możemy poprosić o przedstawienie takiej analizy, żeby
każdy z Radnych to zobaczył.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – możemy przygotować taką analizę.



Radny Zbigniew Chorążek  –  Chciałbym odnieść  się  do  wystąpienia  Pana  Burmistrza  i  oczywiście
znowu powtarzamy, że jak najbardziej jesteśmy na tak, tylko dyskutujemy o kwocie. Spotkaliśmy się
tutaj żeby Pani Naczelnik Nas przekonała, dlaczego akurat taka kwota, a nie ta proponowana przez
Nas. Czy mając kwotę 120.000,00 zł. jesteśmy w stanie realizować ten program czy nie? Chodzi o
krótką odpowiedź, tak lub nie?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska  -  Chciałabym się odnieść do tego że zarówno My jako Urząd ,
zarówno Rada prowadzimy politykę prorodzinną i pozwolę sobie przedstawić list mieszkanki Miasta
Gostynina,  który  wpłynął  do Urzędu  Miasta  już  13 września  2012 roku.  Jest  to  niepełnosprawna
mama dziecka w przedziale o którym dyskutujemy 0-3 i pozwolę sobie część tego listu odczytać.

 „Szanowny Panie Burmistrzu, jestem mieszkanką Gostynina, mam 34 lata, posiadam znaczny stopień
niepełnosprawności. Od 2005 roku jestem osobą czynną zawodowo, obecnie stan mojego zdrowia nie
pozwala mi już na sprawowanie pełnej fizycznej opieki nad dzieckiem. Przez cały rok od narodzin syna
wszelkie zajęcia pielęgnacyjne wokół mnie i dziecka wykonywał mój mąż. W związku z tym, że na
terenie Gminy Gostynin, nie ma żłobka ani Klubu Malucha oferującego opiekę nad dzieckiem do lat 3
chcielibyśmy  skorzystać  z  takiego  wsparcia.  W  naszym  przypadku  sfinansowanie  wynagrodzenia
opiekunki, która podjęła by się sprawowania opieki nad synkiem przekracza możliwości finansowe
naszego gospodarstwa domowego.”

Opieka  prorodzinna,  strategia  o  której  Pan  Burmistrz  wspominał  i  kolejna  sprawa  działania  i
podejmowanie przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Ogłaszam 10 min. przerwy.

(po przerwie...)

Radny Zbigniew Chorążek -  Osobiście nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi na pytania czy
zastrzeżenia  co  do  projektu,  biorąc  pod  uwagę  zasadność  powstania  to  oczywiście
przedyskutowaliśmy to wszystko i jesteśmy za wprowadzeniem tej uchwały z małą prośbą, żeby Pan
Burmistrz jeżeli  oczywiście może, zadeklarował Nam, że znajdzie środki  i  podejmie  działania żeby
rozpocząć  proces  budowy skateparku dla  młodzieży  ponieważ  ważne są  maluchy,  ale  i  młodzież,
dlatego prosilibyśmy żeby Pan Burmistrz dał Nam takie potwierdzenie.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  – Budowa Skateparku jest ważną rzeczą i dla Mnie. Oczywiście
składam deklarację, że będziemy szukać środków na budowę skateparku.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Mariola  Jóźwiak  –
Węclewska –  Zapraszam od  jutra  do konkretnej  pracy  nad ostatecznymi wersjami  do  wniosku o
dofinansowanie, czekam na Państwa kreatywne propozycję, bo chodzi tak naprawdę o to, żeby szukać
kompromisowych rozwiązań i żeby tak sformułować ostateczne zapisy do wniosku o dofinansowanie
aby był  on odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców, co do skateparku mam nadzieję,  że z
Panem Radnym Bartosiakiem ustalimy termin spotkania z młodymi ludźmi i zapytamy ich o zdanie i
myślę, że jest to pierwszy element, który w temacie skateparku powinniśmy zrobić.



Radny Michał Bartosiak – Oczywiście zapraszam na najbliższą komisję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Myślę, że zasadne było przenieść punkt zmiany
budżetu  na  dzień  dzisiejszy.  Było  mnóstwo pytań,  była  dyskusja  merytoryczna  i  za  taką  dziękuję
wszystkim którzy w niej uczestniczyli. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, przystąpię do głosowania projektu
uchwały, który został Państwu skierowany w wersji pisemnej.

Za przyjęciem uchwały  głosowano następująco:  

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

UCHWAŁA NR 36/IX/2015 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Jak już Państwo wiecie, gdy zmieniają się wydatki budżetowe
bądź dochody budżetowe, należy dostosować te plany Wieloletniej Prognozy Finansowej i oprócz tych
zmian,  które  wprowadzamy  w  tym  projekcie  zmian,  podjętą  już  przed  chwilą  uchwałą  również
wprowadzamy zmiany w uchwale budżetowej. Wprowadzone zarządzenie nr 27 z dnia 27 lutego 2015
roku Burmistrza Miasta, które zmniejsza plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 34.693,00 zł. i
zmniejsza  również  plan  wydatków  ogółem  i  w  tym  plan  wydatków  bieżących  również  o  kwotę
34.693,00 zł. Takie zarządzenie Pan Burmistrz podjął, po utrzymaniu ostatecznych planów dotacji na
zadanie zlecone jakie Gmina wykonuje na podstawie zawartych porozumień, wynikających z ustawy i
po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych, dokonuje się w załączniku nr 1 korekty kwot
wykonanych w 2014 roku dochodów, wydatków.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się-2

UCHWAŁA NR 37/IX/2015 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam IX sesję
nadzwyczajną VII kadencji Rady Miejskiej. 
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