P R O T O K Ó Ł NR XVI/2011
z posiedzenia XVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
30 grudnia 2011 roku.
Stan Rady – 15
Obecni – 13
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
XVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie tj. radnych Rady Miejskiej, panią Jadwigę Kaczor
Wiceburmistrza, panią Bożenę Sokołowską Skarbnika Miejskiego, panią Wiesławę Pilichowicz
Asystenta Burmistrza ds. Finansowych, pracowników Urzędu Miasta, zaproszonych gości w
osobach panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

Do punktu 2
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Odczytała proponowany
porządek posiedzenia.
Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do porządku.
Radna Małgorzata Kostun – na ostatniej komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
rozmawialiśmy aby punkt jedenasty został przełożony na następną sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – tę sprawę pozwolę sobie zgłosić
za chwilę.
Radna Małgorzata Kostun – proszę o przesunięcie punktu 12 dot. ,,podjęcia uchwały w
sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pn. Agencja Rozwoju i
Promocji ,,Zamek” Sp. z o.o” oraz punktu 13 dot. ,,podjęcia uchwały w sprawie utworzenia
spółki z ograniczona odpowiedzialnością pn. Miejskie Centrum Handlowe ,,Stara Betoniarnia”
Sp. z o.o” na następny porządek obrad sesji z uwagi na dwa argumenty, po pierwsze na Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu uczestniczyło tylko 3 członków komisji, taki projekt który
dotyczy rozwoju gospodarczego powinien być zaopiniowany przynajmniej przez połowę
członków komisji, po drugie widzę w tej uchwale zasadnicze błędy, pierwszym błędem jest to,
że w art. 7 ust.1 jest wymieniony pkt 1 i 18, który dotyczy promocji miasta, ja prosiłabym pana

burmistrza o sprecyzowanie do jakiej promocji miasta to się odnosi, ponieważ moi wyborcy
pytają się czy Zamek ma być domem weselnym a hotel który buduje przy ul. 3 – go Maja ma
być zapleczem noclegowym dla gości weselnych. To nie jest cień złośliwości, to są jedynie
pytania które docierają do mnie. Jest pominięty pkt. 15 który mówi o zagospodarowaniu
obiektów gminy, a powinien być. Poza tym art. 9 jako w całości nie odnosi się do tej uchwały,
odnosi się ust. 1Który tutaj jest nie wymieniony. Następnie w kodeksie spółek handlowych co
jest największą usterką tej uchwały, powinno być tu sprecyzowane czy jest to kapitał
zakładowy, czy tez spółka z ograniczona odpowiedzialnością w formie jednoosobowej,
ponieważ mamy tutaj wymieniony wkład zakładowy wychodzący z gminy, aczkolwiek
powinno to być bardziej sprecyzowane, ze względu na to, że być może to nie jest jednoosobowa
spółka, być może mamy innych udziałowców którzy nie mają takiego wkładu finansowego,
także ta uchwała według mnie wymaga dopracowania, podobnie jest z druga uchwała dotyczącą
,,Starej Betoniarni” i z tego względu prosiłabym o przesunięcie tej sprawy na kolejną komisję
oraz porządku obrad sesji również z tego względu, że mamy tutaj do czynienia z pewna kwotą
wychodzącą od podatników, to nie jest mała kwota, ona wynosi 500 tys. zł
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – projekty tych uchwał były
przygotowane pod względem prawnym przez radców prawnych.
Radca Prawny Katarzyna Majzner – czy to są zarzuty do projektu uchwał czy też do
projektów umów spółki.
Radna Małgorzata Kostun – to jest sprawa która powinna być rozwiązana na komisji.
Radca Prawny Katarzyna Majzner – z tego co pani mówiła, to te uchwały były już
opiniowane na komisji.
Radna Małgorzata Kostun – tak, ale było tylko 3 członków komisji z 8, nie był również
obecny pan burmistrz
Radca Prawny Katarzyna Majzner – jakie są pani zastrzeżenia do uchwał.
Radna Małgorzata Kostun – uważam, że powinny być one omówione jeszcze raz na komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – jakie są radnej zarzuty to tych
uchwał.
Radna Małgorzata Kostun – w podstawie prawnej uchwały, w art. 7 ust.1 jest wymieniony
pkt 1 i 18, a brakuje pkt 15. Ponadto jaka to będzie promocja miasta.
Radca Prawny Katarzyna Majzner – rozumiem, że ta uwaga nie dotyczy samej uchwały.
Radna Małgorzata Kostun – uchwała ta powinna być przedyskutowana dogłębniej na komisji.
Powinno być określone czy to jest jednoosobowa spółka tego nie ma, czy jest wkład zakładowy,
powinno to być bardziej sprecyzowane.
Radca Prawny Katarzyna Majzner – uchwała Rady Miejskiej dotycząca spółki wyraża tylko
zgodę, natomiast wszelkie inne ustalenia zawarte są w umowie spółki i w uchwale nie ma
potrzeby aby wpisywać całą treść umowy do uchwały bo to nie jest sens podejmowania takiej
uchwały, za tym idzie umowa nad którą czuwa notariusz.

Radna Małgorzata Kostun – nie zgadzam się z tym, ponieważ my poddajemy to pod
głosowanie. Ta uchwała nie jest dopracowana, dlatego też uważam, że powinna być
rozpatrywana na posiedzeniu następnej komisji.
Radca Prawny Katarzyna Majzner – uchwała ta jedynie wyraża zgodę rady utworzenie
spółki, jest to uchwała intencyjna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – rozumiem, że jest to pani
wniosek o przesuniecie tych uchwał na następne posiedzenie komisji i sesji.
Radna Małgorzata Kostun – tak, ze względu na to, że było tylko 3 członków komisji.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – chciałam odnieść się do wypowiedzi pani radnej,
projekty uchwał były przygotowane przez radce prawnego, który z cała starannością prześledził
podstawy prawne. Dziwi mnie fakt, że na komisji na której pani uczestniczyła, nie zwróciła
pani na to uwagi. Wręcz była pani zachwycona, że został przedstawiony taki projekt uchwały.
Są to jednoosobowe spółki skarbu gminy. Uchwała ta ma charakter intencyjny, dalej burmistrz
zgodnie z prawem będzie powoływał spółki. Jestem zaskoczona, że na obradach sesji powstaje
problem.
Radna Małgorzata Kostun – cieszę się bardzo, że przytoczyła pani uwagę, że popierałam ten
projekt. Absolutnie, jeżeli ten zamek ma stać i doprowadzać do kosztów, to załóżmy spółkę.
Radny Tadeusz Łosiewicz – jestem rozczarowany, była przecież pani na komisji i głosowała za
pozytywnym zaopiniowanie projektu tej uchwały. Ponadto na komisji było 4 członków komisji
a nie 3.
Radna Małgorzata Kostun – przepraszam moja pomyłka, ma pan rację.
Radny Tadeusz Łosiewicz – to na komisji powinna być dyskusja.
Radny Marek Małkowski – proszę o sprawdzenie listy obecności czy na posiedzeniu tej
komisja na której były opiniowane te uchwały było quorum.
Radna Małgorzata Kostun – przyznaję racje radnemu Łosiewiczowi, że na posiedzeniu było 4
członków komisji. Jestem za założeniem spółki ale nie w formie tej uchwały.
Radny Andrzej Reder – sam kilkakrotnie mówiłem, że pomysł założenia spółki jest dobry,
teraz kiedy do tego przychodzi to dyskutujmy teraz i nie przesuwajmy tych uchwał na następną
sesję.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – proszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji
dwóch projektów uchwał. Pierwszy dotyczy wydatków niewygasających z upływem roku 2011,
a drugi projekt dotyczy określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Podjęcie tych uchwał jest niezbędne w związku z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – a ja proponuje wykreślenie z
porządku obrad uchwały dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina z uwagi na to, że na Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu połączonej z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej został postawiony wniosek o ponowne jej rozpatrzenie.
Radna Małgorzata Kostun – ja wycofuję swój wniosek, odnośnie wycofanie uchwał w
sprawie powoływania spółek z porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – kto z państwa jest za
wprowadzeniem zmian do porządku obrad tj. wprowadzeniem dwóch projektów uchwał przez
panią burmistrz oraz mojego wniosku o wycofanie uchwały dotyczącej zagospodarowania
przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina.
Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowano następująco:
za – 12
przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – kto z państwa jest za
porządkiem obrad wraz z naniesionymi poprawkami.
Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:
za – 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.
Funkcjonowanie pomocy społecznej:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2011.
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045.
a) odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
b) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinia Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
c) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
d) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2012 – 2045.
10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012;
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
b) odczytanie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie,
c) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
przypadających Gminie Miasta Gostynina.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pn.
Agencja Rozwoju i Promocji ,,Zamek” Sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pn.
Miejskie Centrum Handlowe ,,Stara Betoniarnia” Sp. z o.o.
15. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2011.
16. Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2011.
17. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – odczytała sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta Gostynina za okres od 1 grudnia 2011 roku do 29 grudnia 2011 roku – materiał na
piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Dziennikarz tv. tvn24 – pani przewodnicząca czy mógłbym zająć głos.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – proszę.
Dziennikarz tv. tvn24 – pani burmistrz, dlaczego na tak ważnej sesji budżetowej nie ma pana
burmistrza.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – nie znam powodu nieobecności pana burmistrza na
dzisiejszej sesji.
Dziennikarz tv. tvn24 – czy nieobecność burmistrza ma związek z tym co działo się przed
świętami.
Z-ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – nie wiem o czym pan mówi, proszę nie zadawać mi tego
typu pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – pan burmistrz przeważnie jest
obecny na sesjach, dziś nie ma go i zapewne miał ku temu powody.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Marek Małkowski – kiedy będzie wydane pozwolenie na użytkowanie ,,małej
obwodnicy”.
Czy jest projekt kanalizacji na osiedle Zatorze i czy są realne szanse na pozyskanie środków z
zewnątrz.
Radny Andrzej Reder – czy jest postęp odnośnie Term Gostynińskich. Kiedy zostanie oddane
do użytku Centrum Handlowe.
Czy w trakcie ferii jest planowane szczególne wykorzystanie lodowiska.
Radna Małgorzata Kostun – na osiedlu Wspólna powstał sklep Biedronka, jest tam problem
wjazdu na parking, czy można by to zmienić, chodzi mi o bezpieczeństwo.

Do punktu 5
Funkcjonowanie pomocy społecznej:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – przedstawiła
analizę sytuacji ekonomicznej oraz działalność spółki – materiał na piśmie stanowi załącznik
do protokołu.
Radny Czesław Jaśkiewicz – czy liczba podopiecznych zwiększa się.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – utrzymuje się na
podobnym poziomie, ale jest dziedziczona w rodzinie. W okresie zimowym korzysta więcej
osób z pewnych form pomocy, chodzi tu głównie o jadłodajnie miejską. Natomiast jeśli chodzi
o osoby korzystające to są to stali klienci. Zwiększa się liczba osób z przemocy, czyli z innych
niż pieniężna. Zjawisko przemocy na terenie miasta rozbudowuje się, co jest bardzo
niepokojące.
Radny Andrzej Reder – odnoszę wrażenie, że większą uwagę ośrodek przywiązuje teraz do
aktywizacji życiowej swoich podopiecznych, czy taka praca przynosi efekty. W moim odczuciu
idzie to w bardzo dobrym kierunku. Jest to praca trudna ale w pewnym momencie przynosząca
satysfakcje.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – ciesze się, że radny
zwrócił na to uwagę, ja również ciesze się, że pomoc społeczna idzie w tym kierunku, a nie
tylko przyznawaniem pomocy pieniężnej.

Do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2011.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – zaszła konieczność podjęcia tej uchwały ponieważ
przesunęły się płatności wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dwóch
inwestycji, a na podstawie artykułu 263 ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia
2009 roku w kompetencji rady jest ustalanie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków na
zadania, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy. Zadania te zostały wskazane w
załączniku nr 1 do uchwały, natomiast w załączniku nr 2 został określony plan finansowy tych
wydatków oraz ostateczny termin ich realizacji. Podjęcie tej uchwały zwiększa konieczność
ponownego planowani tych samych wydatków w kolejnym budżecie.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – środki te będą zgromadzone
po podjęciu tej uchwały na odrębnym koncie urzędu i wydatkowane w miarę potrzeb realizacji.
Radna Małgorzata Kostun – dlaczego nie mieliśmy możliwości opiniowania tej uchwały na
komisjach.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – rozpoczęliśmy w tym roku inwestycję pn.
termomodernizacja 5 budynków komunalnych, na zadanie to był ogłoszony przetarg wartość tej
inwestycji jest państwu znana, niestety po zakończeniu tych robót do tej kwoty te środki będą
wydatkowane w przyszłym roku, wszystko to wynika z zawartych umów.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 10 radnych,
przeciw - radnych,
wstrzymujących się - 1 radnych.
UCHWAŁA NR 87/XVI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.
(…) po przerwie.

( W trakcie sesji na salę posiedzeń przybyła radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska)

Do punktu 7
Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – w paragrafach, gdzie zostały zrealizowane dochody
ponad plan zachodzi konieczność zwiększenia tego planu, natomiast w tych paragrafach gdzie

przewidujemy nie wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków dokonujemy zmniejszenie
tego planu. Ponieważ od dnia przekazania projektu uchwały do biura rady wprowadzone
zostały zmiany, w dniu dzisiejszym otrzymaliście państwo projekt z autopoprawka w kwocie
32.100 zł. i dotyczy zwiększenia planu dochodów w jednostkach oświatowych oraz w Miejskim
Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli. W przedstawionym projekcie uchwały
proponujemy dokonać zmian zarówno w planie dochodów jak i wydatków budżetowych. Po ich
wprowadzeniu planowane dochody budżetu zmniejszą się o kwotę ogółem 1.145.160 zł., jest to
kwota stanowiąca saldo kwot zmniejszających i zwiększających ten plan, w tym dochody
bieżące budżetu zmniejszą się o kwotę ogółem 151.579 zł., natomiast dochody majątkowe
zmniejszą się o kwotę 1.296.746 zł. i te kwoty stanowią również saldo kwot zwiększających
i zmniejszających. Natomiast wydatki budżetu zmniejszą się o kwotę ogółem 1.404.472 zł.
w tym wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 70.281 zł. oraz wydatki majątkowe zmniejszą się
ogółem o kwotę 1.474.753 zł. kwoty te również stanowią saldo kwot zmniejszających
i zwiększających plan. Dokonujemy również zmniejszenia z przychodów z tytułu kredytów
i pożyczek o kwotę 295.305 zł. konieczność tej korekty wynika z tytułu podpisania umowy
pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na zadanie inwestycyjne pod nazwą termomodernizacja 5 budynków komunalnych,
w związku z tym o kwotę 295.305 zł zmniejszy się deficyt budżetu oraz wysokość
upoważnienia dla burmistrza miasta do zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego
deficytu. Po dokonaniu proponowanych zmian zmianie ulegną załączniki do uchwały
budżetowej o numerach 1, 2, 2a, 2b, 5, 10, 11,12. Proponowane zmiany wynikają głównie z
przeniesienia planu pomiędzy działami, rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej,
tam gdzie dochody zostały zrealizowane ponadplanowo dokonujemy zwiększenia tego planu.
Taka duża kwota która ma wpływ na zmniejszenie planu dochodów a mianowicie jest to kwota
w planach dochodów majątkowych z tytułu ze sprzedaży działek zmniejsza się o kwotę
1.191.851 zł., kwota ta głównie dotyczy tego, że nie zrealizowane zostały w tym roku wpływy
ze sprzedaży działek przy ulicy Krośniewickiej, ponieważ trwają negocjacje z właścicielami
działek przyległych o wypłatę odszkodowania gruntów pod drogi. Na zmniejszenie dochodów
ma również wpływ kwota tj. 115.225 zł. z tytułu dotacji celowej która była przyznana gminie
na realizację inwestycji pn. ,,Radosna Szkoła”. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące budżetu to te
wydatki gdzie dokonujemy zmniejszenia tych kwot to jest to spowodowane tym, że niektóre
zadania nie zostały zrealizowane.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz przez Komisję Rewizyjną – opinie pozytywne.
Radny Paweł Kalinowski – chciałbym się odnieść do zapisu wydatki majątkowe budżetu a
mianowicie o zwiększenie o kwotę 366.459 zł. na budowę Centralnego Parku Rekreacji,
Balneologi , Turystyki i Wypoczynku ,,Termy Gostynińskie”, czego dotyczy ta kwota.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – mazowiecka jednostka wdrażania projektów
unijnych poprosiła o przedstawienie dodatkowych analiz do wniosku jako załącznik, stąd ta
kwota do wprowadzenia do budżetu aby zapłacić za te dodatkowe wydatki na tę analizę.
Radny Andrzej Reder – rozumiem, że w pozostaje w budżecie kwota 48.400 tys. zł.
rozumiem, że jest to planowana dotacja na Termy Gostynińskie, a jak z wykonaniem.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – do dziś czekaliśmy.
Radny Andrzej Reder – czyli tej kwoty nie da się już uruchomić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych,
przeciw - 1 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
UCHWAŁA NR 88/XVI/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 – uchwała ta jest zawsze podejmowana po uchwale
zmieniającej uchwałę budżetową na dany rok budżetowy i zmiany które zostają wprowadzone
w budżecie miasta również obejmują zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, oprócz tych
zmian wprowadzamy dwa dodatkowe załączniki jako załączniki do WPF na prośbę Regionalnej
Izby Obrachunkowej, są to załącznik nr 3, 5, 4.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz przez Komisję Rewizyjną – 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 - 13 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
UCHWAŁA NR 89/XVI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045:
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – przedstawiliśmy państwu
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045, jeśli chodzi o horyzont czasowy
to jest on bardzo długi, ale wynika z tego, że zostały zaciągnięte zobowiązania poręczając

kredyt naszej spółce Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Spłata tego kredytu
jest na 30 lat, dlatego też zachodzi konieczność tak długiej prognozy. Ustawa nakłada na nas
obowiązek, że ta informacja powinna być rzetelna, ale przyznacie państwo, że na okres 30 lat
jest ciężko to oszacować, gdyż nie wiemy jakie będą wskaźniki i jak będzie to wyglądało. Jest
sprawą dyskusyjną, ponieważ to zabezpieczenie dla tej spółki występuje w wydatkach
bieżących, praktycznie nie powinno tu się znaleźć, ale wniesione uwagi przez Regionalna Izbę
Obrachunkową, która uznała że ta prognoza powinna być tak długa, przedstawiamy to państwu
jak i również Izbie.
Jest to zestawienie wszystkich danych, w takich głównych częściach zarówno dochodów jaki i
wydatków. W międzyczasie od złożenia projektu tej uchwały do chwili obecnej, proponujemy
wnieść autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej która będzie wynosiła 74.900 zł.
Zwiększająca zarówno dochody jak i wydatki, a środki te będą pochodziły ze stołówki szkolnej
przy Gimnazjum Nr 1. Stało się to tak dlatego, że projekty składamy i przygotowujemy do 15
listopada, a w międzyczasie zostały rozstrzygnięte przetargi na dostawę żywności i urealniono
sprzedaż obiadów i dochody te zostały dodatkowo wyszacowane wyżej o kwotę 74.900 zł.
W związku z tym ogółem nasze dochody w tej Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2012
będą wynosiły 68.866.241 zł. i dochody dzielimy na bieżące w naszym przypadku będzie to
kwota 45.569.726 zł. i z tych osiągniętych dochodów przeznaczymy 39.839.343 zł. na wydatki
bieżące pozostałą część środków osiągniętych z tych dochodów przeznaczymy na wydatki
majątkowe które będą wynosiły 24.430.496 zł. Ulegną zmianie wskaźniki i tak jeśli chodzi o
zadłużenie gminy na koniec roku było ono wskazane w wysokości 48,05% a będzie 48%.
Wykazujemy również drugą pozycję zadłużenia bez wykupu wierzytelności które poprzednio
wynosiło 25,32% a teraz będzie wynosiło 25,29%. Te dwa wskaźniki ponieważ w trakcie roku
budżetowego 2011 do naszego budżetu wprowadzaliśmy zadłużenie pochodzące z wykupu
wierzytelności z uwagi na to, że Minister Finansów wprowadził zarządzeniem ,,tytuły dłużne”
do momentu nowego zarządzenia ten wykup wierzytelności nie wchodził w zadłużenie gmin a
po wejście w życie tego rozporządzenia należy włączyć to do zadłużenia gdyż taka była
interpretacja Izb Obrachunkowych. Gminy stają na stanowisku, że prawo zadziałało wstecz
dlatego też, takie duże miasta jak Kraków czy Poznań wniosło skargę do Trybunału o
rozstrzygnięcie tej sprawy.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączone są wykazy dotyczące przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, również na lata w rozbiciu na określone zadania z
podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Odniosę się teraz do pytania zadanego na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego odnośnie zadania ,,Termy Gostynińskie” o
nakłady, ta łączna kwota nakładów finansowych 81.283.411 zł. dotyczy dotacji w wysokości 72
milionów zł. jak i wydatków które urząd poniósł i jeszcze poniesie to znaczy włączony tu jest
wykaz gruntów, koszty sporządzania aktów notarialnych, wycen, opracowania urbanistyczne.
Natomiast jeśli chodzi o rok 2012 w tym limicie wykazana jest w liczniku kwota 672.400 zł. są
to środki dla inżyniera kontraktu, wynika to z harmonogramu rzeczowo finansowego jak i
obowiązuje przy umowie koncesyjnej na realizację tego zadania. Jak i 20 milionów zł. –
pozostała część dotacji do wykorzystania w roku 2012. Natomiast w roku 2012 dla inżyniera
kontraktu jest przeznaczone 500.000 zł. jak i dotacja 3.600 zł., przy realizacji tych programów
operacyjnych jest taka zasada, że przyznaną dotację wykorzystuje się w 95% i w tej pierwszej
kolejności gminy otrzymują środki do wysokości 95% przyznanej dotacji, pozostałe 5% zostaje
wykorzystane po zakończeniu danego zadania inwestycyjnego, przeprowadzenia kontroli, całej
procedury jaka jest konieczna do rozliczenia tego danego zadania, dlatego też te 3.600 zł.
stanowi 5% przyznanych środków dotacji jakie otrzymamy w roku 2013.
W dalszej części tego wykazu wskazane są umowy jeśli chodzi o wydatki bieżące te które
zawierane są na dłuższy okres taki niż 1 rok takie jak zaopatrzenie w energię, promocja miasta,

utrzymanie porządku publicznego, obiektów administracyjnych. Jeśli chodzi o pozostałe części
do tej uchwały to są zestawienia tabelaryczne.
Jest to zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetowych na dany rok i musi być on
zgodny z projektem budżetu. W prognozie tej opieraliśmy się na wskaźnikach jakie
otrzymujemy od Ministerstwa Finansów.

a) odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniek – odczytała
treść uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045 – uchwała
stanowi załączniki do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała uchwałę nr
Pł.490.11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13
grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej – uchwała stanowi załączniki do
protokołu.

b) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – projekt tej uchwały był
opiniowany przez komisje stałe.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna,
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i i Opieki Społecznej – opinia pozytywna,
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek –
odczytała opinię Komisji w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045 –
opinia stanowi załącznik do protokołu.

c) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
Radny Paweł Kalinowski – mam pytanie odnośnie dotacji przeznaczonej na zadanie ,,Termy
Gostynińskie”, I transzę w kwocie 48.400 tys. zł. przewiduje się uzyskać w 2011 roku,
wiadomo, że tych środków nie uzyskamy. Czy istnieje ryzyko, że te środki mogą nam przepaść.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – nie, najprawdopodobniej
zmianę będziemy wprowadzać w przyszłym roku do budżetu. Na chwile obecną nie możemy z
planu znieść tej dotacji gdyż rok jeszcze się nie skończył. Dotacja już nie wpłynie, dochody nie

zostaną zrealizowane i w związku z tym będzie zachodziła potrzeba wprowadzenia zmian do
budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012, ale to już w trakcie przyszłego roku.
Nie ma takiej możliwości aby z tego powodu została obniżona dotacja ponieważ jest umowa
wstępna na 72 miliony zł.

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012 – 2045 .
Za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 90/XVI/2011 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 10
Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2012 rok.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – na podstawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej został przygotowany projekt budżetu na rok 2012 a w związku z
autopoprawką dotyczącą dochodów pochodzących z usług stołówek szkolnych w kwocie 74.900
zł. proponujemy wnieść tę autopoprawkę i wtedy dochody w roku 2012 wynosiłyby 68.866.242
zł. z czego dochody bieżące stanowić będą kwotę 45.569.726 zł. oraz dochody majątkowe
wynosić będą 23.296.515 zł.
Dochody budżetowe dzielą się na dwie główne pozycje tj. bieżące i majątkowe i w skład tych
dochodów bieżących wchodzą podatki i opłaty lokalne i jest to kwota 24.164.055 zł., z czego
największą pozycje stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych są to udziały w tak
zwanym picie i jest to kwota 11.486.990 zł. Następna duża pozycja pochodząca z podatku od
nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych ta kwota została
zaplanowana w wysokości 9.344.365 zł., następną pozycje stanowi podatek od środków
transportowych również od osób fizycznych jak i prawnych i został ten podatek wyszacowany
na kwotę 1.000.300 zł. Następne pozycja to podatek od czynności cywilnoprawnych plan jego
został wyszacowany na kwotę 701.000 zł., wpływy z opłat skarbowych na 500.000 zł., wpływy
opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 359.000 zł. są to jedyne dochody w budżecie
które są znaczone gdyż środki te muszą być koniecznie przeznaczone na walkę z alkoholizmem.
Mniejsze dochody to podatek dochodowy od osób prawnych 200.000 zł., podatek rolny 61.600
zł., podatek leśny 27.600 zł., podatek od działalności gospodarczej 99.000 zł., podatek od
spadków i darowizn 135.000 zł., podatek od psów 22.000 zł., opłata targowa 90.000 zł.,
również wpływy z opłat lokalnych 78.000 zł., w tym za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł.,
wpływy za korzystanie środowiska 50.000 zł. Następna pozycja to dochody bieżące z majątku
miasta i ta kwota została skalkulowana w wysokości 1.913.420 zł., wpływy te pochodzą
z opłaty za wieczyste użytkowanie 306.000 zł., dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych 1.530.000 zł. z podziałem na Miejskie Centrum Handlowe 1.250.000 zł., czynsz
dzierżawny za wynajem lokali użytkowych 192.000 zł., czynsz dzierżawny za grunty 80.000 zł.
i za grunty pod garażami 8.000 zł. Zostały również skalkulowane wpływy na kwotę 77.200 zł.
tutaj spodziewamy się odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę

obwodnicy które zostały przejęte przez Województwo Mazowieckie. W naszym budżecie
znalazły się również wpływy z jednostek organizacyjnych i z naszych jednostek i po
wprowadzeniu tej autopoprawki będą wynosiły 2.435.100 zł., głównie chodzi tu o wpływy z
usług, 90.000 zł. będzie pochodziło z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze te które
pobiera Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w
przedszkolach 848.600 zł., z odpłatności za oddziały przedszkolne 24.500 zł. jak i również za
usługi stołówek szkolnych po wprowadzeniu autopoprawki w kwocie 74.900 zł. te wpływy
będą wynosiły 734.500 zł. Wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych
zostały wyszacowane na kwotę 550.000 zł. w tym z basenu 467.000 zł., solarium 29.000 zł. z
lodowiska 38.100 zł. i za korzystanie z innych urządzeń 15.900 zł. Inne mniejsze wpływy,
różne to jest to kwota 4.500 zł., jak i również skalkulowano 12.800 zł. które będą pochodziły z
odsetek na rachunkach bankowych naszych jednostek podległych. Przewidujemy również
wpływy z zysku w wysokości 100.000 zł. naszej jednoosobowej spółki skarbu gminy dotyczy
to Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na nasze dochody ma również otrzymywana
subwencja która na rok 2012 została skalkulowana na kwotę 11.712.442 zł. kwotę te
przyjmujemy do naszego budżetu, która na podstawie informacji Ministra Finansów którą nam
przekazuje w miesiącu październiku bądź listopada, ona również może ulec zmianie ponieważ
obserwujemy już od kilku lat, że w nowym roku budżetowym Ministerstwo informuje nas że
zmniejsza nam subwencję oświatową i to o dość pokaźną kwotę. W roku ubiegłym było to
900.000 zł., w poprzednim 1.400.000 zł., także jest to duża kwota która miałaby wpływ na
wielkość tej subwencji, wtedy musimy szukać w naszych własnych dochodach aby pokryć
przyjęte wydatki. W skład tej dużej subwencji to jest 11.560.771 jest subwencja oświatowa i
równoważąca która została przyjęta w kwocie 151.671 zł. W naszym budżecie został również
przyjęty plan dotacji budżetowych na realizację zadań rządowych i zadań zleconych i jest to
kwota 5.003.930 zł. i największa kwota przypada dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
jeśli chodzi o wydatki tego ośrodka to jest to kwota 7.375.000 zł., a w tej kwocie 5 milionowej
dotacja dla MOPS – u wynosi 4.808.000 zł., pozostałą część musimy pokryć z naszych
własnych dochodów jest to kwota 2.567.000 zł. Należy dodać, że w pierwszej fazie przy
przyjmowaniu tych informacji do projektu budżetu, jest to taka niepełna kwota ponieważ w
budżecie państwa jest sporo rezerw celowych przeznaczonych na opiekę społeczna i one w
trakcie roku budżetowego są uruchamiane przez ministra i kierowane do gmin. Zwykle tak jest,
że w ciągu roku zwiększamy dotacje a tym samym zwiększamy plan wydatków naszego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Również zaplanowaliśmy pozostałe dochody i jest to kwota
151.541 zł. i taka największa pozycja 50.000 zł. to są grzywny, mandaty i kary od osób
fizycznych, która nakłada Straż Miejska oraz odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i
opłat lokalnych jest to kwota w sumie 71.200 zł., a jeśli chodzi o podatki 46.000 zł. a rachunek
bankowy 25.000 zł. Pobierane dochody z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.041
zł. te dochody są przekazywane. Przewidziane są również środki w wysokości 189.238 zł. to
jest dotacja dotycząca realizacji programu Operacyjnego kapitał Ludzki, który realizuje MOPS.
Dochody majątkowe, które wynoszą ogółem 23.296.515 zł., największa pozycja stanowi
dotację dotyczącą Term w wysokości 20.000.000 zł. poza tym środki pochodzące ze sprzedaży
naszych nieruchomości to kwota 2.506.000 zł. w tym ze sprzedaży działek 2.367.000 zł., ze
sprzedaży lokali dla dotychczasowych najemców mieszkań komunalnych 100.000 zł., ze
sprzedaży garaży przy ul. Armii Krajowej 30.000 zł., ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego
35.000 zł. i 4.000 ze sprzedaży płytek chodnikowych. W roku 2012 chcemy pozyskać po raz
koleiny dotacje na budowę ,,radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości
115.4500 zł. Otrzymamy środki w kwocie 632.065 zł. na budowę dwóch budynków socjalnych
przy ul. Krośniewickiej i ul. Kościuszkowców i 20.000.000 zł. na Termy Gostynińskie.
Dochody z budżetu państwa w wysokości 79.825 zł. które przekazujemy do budżetu państwa.
Z tych osiągniętych dochodów zaproponowaliśmy państwu przyjęcie planu wydatków z

autopoprawką w kwocie 74.900 zł. Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 64.269.839 zł. z
podziałem na wydatki bieżące w wysokości 39.839.443 zł. i wydatki majątkowe w wysokości
24.430.496 zł. Tak jak co roku staramy się zabezpieczyć środki dla realizacji zadań jakie
nakładają ustawy na samorząd gminny, a więc transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa,
oświata, kultura, administracja, jest tych działów gospodarki bardzo dużo, ustawy szczegółowo
określają jakie zadania powinny być finansowane i realizowane przez samorząd i te zostały
uwzględnione w naszym budżecie. Również przyjmowaliśmy takie sytuacje, które będą miały
wpływ na zmianę planu należy tutaj powiedzieć, że uwzględniono planowane podwyżki dla
oświaty, od 1 września 2012 roku. Największy wpływ będą miały przedszkola bo one są w
całości pokrywane z naszych dochodów i w dużej części jeśli chodzi o szkoły podstawowe i
gimnazjalne. Największą pozycja wydatków w naszym budżecie są wydatki oświatowe
stanowią one 43% wydatków bieżących. Dla przykładu jeśli chodzi o oświatę, opiekę
wychowawczą jak i również przedszkola, to ogółem wydatki wynoszą 17.212.600 zł. Natomiast
otrzymujemy subwencje w wysokości 11.560.771 zł. także 5.651.000 zł. pokrywamy z
własnych dochodów. Tę różnicę, jeżeli okaże się w miesiącu marcu, że obcięli nam subwencję
oświatową to kwota może być wyższa. Staraliśmy się dość szczegółowo przekazać w części
opisowej na co te środki w naszym budżecie zostały przeznaczone, na jakie zadania, również
jest dość szczegółowo przedstawiona informacja dotycząca naszych jednostek podległych.
Wydatki majątkowe i inwestycyjne, też staraliśmy się państwu na co przeznaczamy te środki,
głównie chodzi tutaj o dokończenie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, poza mniejszymi
takimi jak budowa Radosnej Szkoły. Przychody i rozchody, przychody zostały oszacowane na
kwotę 68.866.241 zł., a wydatki na kwotę 64.269.839 zł. im powstaje wynik plusowy 4.596.402
zł. i on zostaje przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Przekazaliśmy również informację dotyczącą rozchodów, jaka kwotę przeznaczamy na spłatę
kredytów zaciągniętych w którym roku.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek – odczytała
projekt uchwały budżetowej na rok 2012 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała uchwałę nr
Pł.491.11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13
grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina
projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

c) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna,
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i i Opieki Społecznej – opinia pozytywna,
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek –
odczytała opinię Komisji w sprawie budżetu Miasta Gostynina na 2012 rok – opinia stanowi
załącznik do protokołu.

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – otwieram dyskusję.
Radna Małgorzata Kostun – mamy wielkie potrzeby w mieście, na jakiej zasadzie Miejskie
Centrum Kultury w Gostyninie ma taką dotację przeznaczoną w wysokości około miliona
złotych. Jaka to dotacja została wyliczona, na jakie potrzeby jest ona przeznaczona.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – instytucje kultury, one
funkcjonują w oparciu o ustawę o instytucjach kultury, w naszym przypadku jest to Miejskie
Centrum Kultury i ta ustawa określa co dana jednostka, gmina powinna finansować. W
Miejskim Centrum Kultury pracuje 14 osób i należy zabezpieczać środki na wynagrodzenia,
pochodne od wynagrodzeń. Tam funkcjonuje kino, które absolutnie nie przynosi żadnego
zysku, musimy co roku dość pokaźna kwotę dopłacać. Miejskie Centrum organizuje zajęcia dla
dzieci, młodzieży, pan dyrektor na komisjach przedstawiał informację czym się zajmują, jaka
działalność prowadzą. Oczywiście organizuje różnego rodzaju imprezy, dla dzieci organizują
wakacje, ferie, jak i imprezy miejskie, Dni Gostynina,. Tych zadań jest sporo i na tej podstawie
wyliczana jest dotacja dla naszej jednostki. W jakimś stopniu osiąga dochody, np. z wpłat za
bilety, za wynajem sali, są one nieduże. W dużej mierze finansowanie spada na budżet miasta.
Radny Andrzej Reder – dochody z opłat lokalnych mamy kwotę 24.164.055 zł. i z tego dość
pokaźną kwotę stanowi podatek od nieruchomości 9.344.365 zł. chciałem zapytać jaka jest
prognoza na wykonanie tego planu.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – staramy się aby plan ten był
jak najbardziej realny. Bierzemy pod uwagę sam wymiar podatku, dysponujemy takimi
informacjami pod koniec roku ilu mamy podatników, jakie mamy przyjęte powierzchnie, stawki
i nie jest tak, że przyjmujemy do pozyskania dochodów cały wymiar w 100%, tylko określamy
zwykle statystycznie, cofamy się do danych z poprzedniego roku[, jak to wyglądało, jakie
zaległości i ten plan jest przyjmowany. Również braliśmy pod uwagę dużego podatnika, który
nie płaci nam podatku.
Radny Andrzej Reder – na stronie 8 dochody z najmu i dzierżawy, jest czynsz dzierżawny za
wynajem powierzchni w Miejskim Centrum Handlowym 1.250.000 zł. Rozumiem, że jest tom
przedmiot działalności przyszłej spółki. Ale mimo tego te dochody są w budżecie, jet to taki
jedyny przypadek.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz– wtedy kiedy był opracowywany
projekt budżetu, zakładaliśmy, że zadanie to zostanie zakończone w terminie, czyli zostanie
wcześniej oddane do użytku i w tej pierwszej fazie miasto zajmie się spisywaniem umów,

wynajmem tych powierzchni żeby się zorientować w dochodach i ewentualnie negocjować
z przyszłymi ajentami tego Centrum Handlowego. Następnie wtedy kiedy pojawiła się sprawa
wykupu wierzytelności głównie wzięto na Centrum Handlowe, to zadłużenie obciąża nasz
budżet. Wiedzieliśmy, że ten obiekt nie zostanie oddany do użytku od 1 stycznia, bo szacujemy,
że dochody powinny być wyższe jak tu przyjęte, tylko przyjęliśmy dochody od miesiąca
kwietnia i doszliśmy do wniosku, że jeżeli zajdzie potrzeba powołani spółki to ja powołamy,
przeznaczymy część środków na kapitał zakładowy, aby tę spółkę uruchomić i wtedy ta spółka
przejmie całą organizację wynajmu jak i również przejmie nasz wykup wierzytelności. Wiemy
już w tej chwili, że to trochę musi potrwać co do wykupu wierzytelności, bo musimy dokonać
wyceny tego majątku, ażeby z bankiem można było w formie cesji przekazać te zobowiązania
i automatycznie wtedy zejdą nam zobowiązania z naszego budżetu, ale to dopiero w momencie
powołania spółki, czyli przeprowadzenia wszystkich procedur, przejęcia wierzytelności. Dopóty
ta spółka nie zostanie powołana to te dochody będą występowały w naszym budżecie. W trakcie
roku budżetowego, jeżeli dojdzie do tego to będziemy zdejmowali z planu dochodów tę kwotę
1.250.000 zł. jak i również będziemy zdejmowali te zobowiązania, to zadłużenie pochodzące z
wierzytelności
Radny Andrzej Reder – chciałem zwrócić uwagę na te rozwierające się nożyce w dochodach
i w wydatkach na oświatę, 17.410.700 zł. i subwencja oświatowa 11.560.771 zł. jakby nie
liczyć około 6.000.000 zł. jest różnica, mamy tutaj na sali bardzo dużo osób związanych z
oświatą bezpośrednio lub pośrednio mając dzieci w szkołach. Będzie to prowadziło do napięć
typu: likwidować szkołę czy też zostawić, czy zmniejszyć liczbę oddziałów czy nie? Z tego
będą kłopoty. My temu możemy zaradzić różnymi sposobami, są to budżety ambitne bo nie
ogranicza się wydatków. Zróbmy chociaż taki gest i napiszmy do Prezesa Rady Ministrów
rezolucję. Jest to sprawa szersza, wszystkie gminy powoli zaczynają odczuwać ten problem,
niektóre sobie radzą, że likwidują szkoły. Miasto Łódź z tego powodu zamknęło za jednym
zamachem 17 szkół. Nie chciałbym abyśmy prowadzili dyskusje o zamykaniu szkoły. Czas dla
oświaty jest zły jeśli chodzi o finanse. Kieruję do pani Przewodniczącej taki wniosek.
Zaplanowaliśmy 50.000 zł. wpływów z mandatów Straży Miejskiej, podzielić to na 365 dni
więc wychodzi 150 zł. dziennie. Może zróbmy prezent gwiazdkowy dla mieszkańców miasta i
może 45.000 zł. ustalić, a zdjąć z dochodów swoich Rady Miejskiej 260.000 zł. a diety niech
zostaną. Są to wydatki majątkowe i wydaje mi się, że może udałoby się te 5.000 zł. zdjąć.
Sprawa wydatków inwestycyjnych, pierwsze pytanie dotyczy dotacji dla Policji w wysokości
90.000 zł. na rozbudowę komendy, czy to jest szersze przedsięwzięcie, czy inne samorządy też
w tym uczestniczą.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz– jeśli chodzi o wydatki
majątkowe dla Komendy Policji jest to szerszy zakres, składają się na ten remont wszystkie
gminy jak i starostwo. Porozumienie już zaczęło funkcjonować w 2011 roku, nawet
przekazaliśmy kwotę 90.000 zł., gmina wiejska również, starostwo przekazało tę kwotę i się
okazały problemy z dokumentacją projektową, także nie rozpoczęto realizacji tego zadania.
Komenda w ostatnich dniach zwróciła nam i innym gminom te pieniądze. Mieliśmy spotkanie z
zastępca Komendanta z Radomia, który zapewnił sam że te środki w starym roku będą
zwrócone bo to jest dotacja celowa i musi się rozliczyć z nami. Natomiast kierowali następna
prośbę o przeznaczenie tych środków w następnych latach. To porozumienie obejmuje dwa lata
2011 i 2012 rok, dlatego też w roku 2012 jest ta kwota, ale trudno nam powiedzieć czy znajdzie
się ona w 2013 roku. Możemy potwierdzić, że zwrot nastąpił w tym roku 90.000 zł. do naszego
budżetu.
Radny Andrzej Reder – w części opisowej do zadań inwestycyjnych brakuje słowa ,,parking”.

Spora część mandatów jest za parkowanie i uważam, że powinniśmy wykonać taki gest
wyraźniejszy w tym kierunku. Ja nie jestem zwolennikiem aby na sesji budżetowej wprowadzać
nowe zadania, ale uważam, że w ramach tego co jest aby pamiętać o tym.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – temat nie jest zostawiony i odłożony. W tej chwili
jesteśmy już na etapie kończenia projektu zmian organizacji ruchu na ulicach miejskich. Po
zakończeniu przez Generalna Dyrekcję otrzymaliśmy ciągi dróg krajowych ul. Kutnowska, ul.
Płocka ul. Kościuszki. Projektanci przygotowują nam projekt organizacji ruchu gdzie w ciągu
istniejących ulic będą wyznaczane miejsca parkingowe i dlatego nie znalazła się odrębna
pozycja zadania inwestycyjnego – parkingi, które wiązały by się z budową parkingu od
podstaw. Ponieważ ulice są dość szerokie wszędzie tam (z zachowaniem wszystkich norm
i przepisów) projektanci analizują i takie parkingi będą urządzane. Przygotowujemy się do tego
zadania i te środki są zapisane w innej pozycji.
Radny Andrzej Reder – drobne zadanie, przebudowa przejścia przy Miejskim Centrum
Kultury, kiedyś mówiliśmy już o tym.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – to zadanie nie jest zapisane, ale temat jest aktualny,
wymaga to pewnych uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej.
Radny Andrzej Reder – kiedyś mówiliśmy również o ogródku jordanowskim, ale z uwagi na
powstałe place zabaw prosiłbym aby były one otwarte dla wszystkich.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – plac zabaw który już powstał jak i ten który będzie
budowany, są placami otwartymi.
Radna Małgorzata Kostun – na bazie tego pytania o dłużniku podatkowym dosyć wysokim.
Czy możemy się dowiedzieć o jakiej kwocie mówimy jeśli chodzi o ten podatek, nawet nie
skumulowany za rok 2011 ale i z poprzednich lat. Czy są zaległości w wieczystym
użytkowaniu.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – nie chciałabym tutaj rzucać
kwoty, ale jest to podatek dotyczący dwóch lat i to będzie około 2 mil. zł., czy nawet ponad 2
mil. zł.
Radny Marek Małkowski – mam pytanie odnośnie parkingów, czy w tym projekcie jest
uwzględniona budowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – jest uwzględniony i było wcześniej zawarte
porozumienie ze Spółdzielnią, teraz sprawę trzeba odświeżyć ponieważ jest nowy prezes.
Radny Andrzej Reder – proszę uwzględnić mój wniosek, aby zdjąć ze straży Miejskiej 5.000
zł.
Radny Zbigniew Jakubaszek – to jest prognoza może nie zbiorą tyle za mandaty. Zobaczymy
jak będzie sprawozdanie za półrocze.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – Wieloletnia Prognoza została
już podjęta, a to się z tym wiąże.

Radny Andrzej Reder – wycofuje wniosek.

e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej z autopoprawką.
Za podjęciem uchwały budżetowej na 2012 rok opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 91/XVI/2011 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 oraz radna
Lidia Pawikowska)

D o p u n k t u 11
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie
Miasta Gostynina.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawiliśmy państwu projekt uchwały w
sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta
Gostynina ponieważ znowelizowana ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek określenia takich zasad a także warunków
dopuszczalności pomocy publicznej. W 2007 roku taka uchwała była podejmowana przez radę,
która nie obejmuje określenia tych warunków dopuszczalności pomocy publicznej, stąd
zachodzi konieczność dostosowania uchwały do obowiązujących przepisów.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz przez Komisję Rewizyjną – opinie pozytywne.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały w
sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Gostynina.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
UCHWAŁA NR 92/XVI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
( W trakcie sesji na salę posiedzeń wróciła radna Lidia Pawikowska)

D o p u n k t u 12
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – w miesiącu listopadzie była podejmowana uchwała
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, uchwała ta
ponownie jest przedmiotem obrad z uwagi na to, że wdarł się błąd techniczny polegający na
tym, że do tych formularzy należy dopisać, że należy je składać w terminie do 31 maja
organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów
opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone
na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu –
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz przez Komisję Rewizyjną – opinie pozytywne.
Radni nie zgłaszali pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych,
przeciw - radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
UCHWAŁA NR 93/XVI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 13
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pn. Agencja
Rozwoju i Promocji ,,Zamek” Sp. z o.o.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – przedstawiony projekt uchwały dotyczący
wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością Agencja Rozwoju i
Promocji ,,Zamek”, celem działań tej spółki będzie prowadzenie działalności polegającej na
zarządzaniu i prowadzeniu tą nieruchomością a jednocześnie promocje gminy miasta

Gostynina. Jednocześnie proszę o wprowadzenie autopoprawki w § 4 poprzez zapis
,,Szczegółowe zasady oraz zakres działania zostaną ustalone w akcie założycielskim Spółki”
Utworzenie tej spółki będzie miało na celu rozpoczęcie 100% działalności tego obiektu,
ponieważ do dnia dzisiejszego jest on wykorzystywany na imprezy miejskie, natomiast
założeniem było, że ma to być obiekt wielofunkcyjny, w takim celu było on odbudowywany.
Ma tam funkcjonować centrum szkoleniowo konferencyjne, restauracja, część hotelowa. Zamek
jest nierozerwalnie związany z historia naszego miasta, jest wiele elementów, że jakby poprzez
to że będzie funkcjonował to będzie przyciągał turystów i będzie w ten sposób promowane
miasto. Na zamku tym przecież przebywał car wraz ze swoją rodziną i jest to doskonały atut
który można wykorzystać do promocji tego miejsca jak i miasta. Gdy powstanie spóła to ona
zajmie się organizacją i przejmie funkcjonowanie tego obiektu, miast nie może prowadzić
działalności gospodarczej, dwukrotnie było organizowane postępowanie, które miało na celu
wynajęcie tego obiektu, w pierwszym postępowaniu zgłosiła się firma która przystąpiła do
przetargu i była informowana jak ten obiekt ma funkcjonować i w momencie przetargu przyjęła
te warunki, natomiast miasto odstąpiło od podpisania tej umowy z uwagi na to, że firma ta
dopiero po zakończeniu postępowania przetargowego ujawniła swój cel a był to pomysł
zorganizowania domu pobytowego dla starszych osób co wiązałoby się z różnymi
ograniczeniami i miast wtedy nie mogłoby dysponować swobodnie tym obiektem. Ponownie
został ogłoszone postępowanie przetargowe, co prawda były osoby zainteresowane jednak nie
przystąpiły do tego przetargu w związku z tym pomysł aby zawiązać spółę. Oprócz tego
przeznaczenia które zostało zaproponowane będzie również centrum informacji turystycznej jak
również sala muzealna gdzie będą wystawiane różne eksponaty. Do takich właśnie celów
zamek został zaprojektowany zatwierdzony przez Wojewódzkie Służby Ochrony Zabytków jak
również Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na użytkowanie na takie cele.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz przez Komisję Rewizyjną – opinie pozytywne.
Radny Paweł Kalinowski – czy są już jakieś przymiarki co do ludzi kto będzie tę spółka
zarządzał.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – potrzeba na to jeszcze czasu, uchwała ta to jedynie
wyrażenie woli rady, co dopiero wtedy upoważnia burmistrza do przebycia tej drogi formalnej,
czyli aktu założycielskiego, sprawy notarialne, a potem w drodze konkursu będą zatrudniane
osoby.
Radny Paweł Kalinowski – czy to burmistrz będzie decydował o tym kto ma taka spółkę
prowadzić, czy też rada.
Radca Prawny Barbara Semeniuk – burmistrz wdraża radę nadzorcza, a dopiera rada
nadzorcza wybiera członków zarządu, tutaj o nie ma takiej podstawy prawnej jak w spółkach
handlowych.
Radna Małgorzata Kostun – wracając do art. 7 w ust. 1 są dwa punkty 1 i 18, punkt 18
dotyczy promocji, proszę się ustosunkować czego to będzie dotyczyć. Słyszę od moich
wyborców, że są takie plany, że ma mieć również charakter domu weselnego.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – konserwator zabytków zarówno opiniował
dokumentację jak i później wydawał pozwolenie na użytkowanie na określony cel i obiekt ma
spełniać takie funkcje jak wcześniej mówiłam i nie wspominałam o domu weselnym

Radna Małgorzata Kostun – odnosząc się do art. 9 są tam wymienione dwa ustępy 1 i 2, a
według mnie powinien być tylko ust. 1.
Radca Prawny Barbara Semeniuk – według mnie powinny być zawarte te dwa ustępy.
Uchwała ta również była konsultowana z notariuszem i nie miał on żadnych zastrzeżeń.
Radna Małgorzata Kostun – wymieniony kapitał zakładowy w wysokości 250.000 zł. gdzie
głównym udziałowcem jest Gmina Miasta Gostynina, czy również będzie udziałowiec bez
wkładu finansowego, na jakiej to będzie zasadzie.
Radca Prawny Barbara Semeniuk – tutaj właśnie ustęp 2 wskazuje na innych udziałowców
Radna Małgorzata Kostun – ale to nie jest zbyt dokładnie sprecyzowane bo może być mowa
o udziałowcu który tylko wnosi kapitał zakładowy a nie gotówkowy jak również może być
udziałowiec który nie ma żadnego wkładu a tylko doświadczenie, tu powinno być bardziej
sprecyzowane.
Radca prawny Barbara Semeniuk – ja nie widzę potrzeb wprowadzania zmian do tej
uchwały. Jeżeli w przyszłości będzie sprzedaż udziałów to będzie to określone w akcie
założycielskim, na tym etapie nie musi to być określone.
Radna Małgorzata Kostun – ale my teraz podejmujemy uchwałę, a ona w całości nie wygląda
tak jak powinna, powinna być bardziej dopracowana i sprecyzowana.
Radca Prawny Barbara Semeniuk – czyli pani ma zastrzeżenia do tej uchwały.
Radna Małgorzata Kostun – uważam, że powinna być zrobiona korekta.
Radny Zbigniew Jakubaszek – w paragrafie 4 tej uchwały, jest przecież zapis, że
,,Szczegółowe zasady oraz zakres działania zostaną ustalone w akcie założycielskim Spółki”
Radna Małgorzata Kostun – nie do końca ten paragraf to wyjaśnia. My nie wiemy co będzie
w akcie notarialnym.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – treść tej uchwały była konsultowana z notariuszem i
stąd była na początku ta moja autopoprawka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały w
sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pn. Agencja Rozwoju i
Promocji ,,Zamek” Sp. z o.o.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych,
przeciw - 1 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
UCHWAŁA NR 94/XVI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 14
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pn.
Miejskie Centrum Handlowe ,,Stara Betoniarnia” Sp. z o.o.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – przedstawiamy państwu projekt uchwały w sprawie
wyrażenie zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miejskie Centrum
Handlowe Stara Betoniarnia, powstanie tej spółki wiąże się z zakończeniem realizacji tej
inwestycji. Spółka ta będzie prowadzić działalność związaną z zarządzaniem ta nieruchomością
jak i również z wynajmem powierzchni handlowej. Po konsultacjach z panią notariusz
zgłaszam autopoprawki:w § 4 będzie zapis jak w poprzedniej uchwale, natomiast w §2 w pkt. 1
proszę o poprawienie jednego z numerów działek, ponieważ w trakcie trwały jeszcze podziały
geodezyjne, nr działki 1311/49 wykreślamy i zastąpić nr 1311/62.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz przez Komisję Rewizyjną – opinie pozytywne.
Radny Andrzej Reder – te dwie uchwały są bardzo podobne, w jednej jest wymieniona ilość
udziałów, a w drugiej nie.
Radca Prawny Barbara Semeniuk – ten składnik w drugiej uchwale będzie później
szacowany.
Radna Małgorzata Kostun – myślę, że udziały powinny być wymienione.
Radca Prawny Barbara Semeniuk – w chwili obecnej technicznie my tego nie zapiszemy,
możemy tylko wskazać że zostanie wyliczone i dopiero wtedy po wyliczeniu wkładu
pieniężnego ustalimy jaka jest wartość wkładu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały w
sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pn. Miejskie Centrum
Handlowe ,,Stara Betoniarnia” Sp. z o.o. Wiemy przecież co wnosimy do spółki, działki które
będą wyszacowane.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych,
przeciw - 1 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
UCHWAŁA NR 95/XVI/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 15
Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w roku 2011.
Do sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Miejskiej nie zgłoszono pytań i uwag.
Informacje przyjęto.

D o p u n k t u 16
Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2011.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak – odczytała sprawozdanie
z pracy Rady Miejskiej za okres za 2011 rok.
Informacje przyjęto.

D o p u n k t u 17
Przyjecie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
Za przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Miejskiej głosowało 12 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Protokół został przyjęty.

D o p u n k t u 18
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – radny Małkowski pytał o planowane otwarcie ,,małej
obwodnicy”, z informacji Mazowieckiego Zarządu Dróg, wynika, że obwodnica jest na etapie
odbioru, w zeszłym tygodniu odbył się techniczny odbiór świateł na skrzyżowaniu ulic Jana
Pawła II i Popiełuszki, w tym tygodniu miał być złożony wniosek do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru o wydanie pozwolenia na użytkowanie tej drogi, będzie to jedno
pozwolenie wydane właśnie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru, przewidywane jest, że
pozwolenie na użytkowanie winno być już w przedziale czasowym 25 – 31 stycznia.
Odnośnie kanalizacji na osiedlu Targowa i Zatorze, to dokumentacja przez projektantów została
już pouzupełniana, zdobyto niezbędne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji i również będą
dwa wystąpienia o wydanie pozwolenia budowy, jedno do starostwa a drugie do Wojewody na
odcinek sieci która przebiega na terenach kolejowych, 2 – stycznia do starostwa, a po 10
stycznia do wojewody. Najprawdopodobniej realizacja tego zadania będzie etapami.
,,Termy Gostynińskie” – 25 października został złożony wniosek, przeszedł ocenę formalną pod
względem kompletności dokumentów. Poproszono nas jeszcze o złożenie opinii dotyczącej tego
projektu, ten dokument również został dostarczony i w tej chwili trwa ocena merytoryczna. To
wszystko przedłuża się ale nie jest to od nas zależne. Ostatnio w tej sprawie wpłynęło pismo o
wyjaśnienie treści pieczęci – promesy kredytowej, ponieważ wkradł się tam błąd.
Radny Reder pytał o termin oddania do użytkowania Centrum Handlowego – czas zakończenia
robót budowlanych określony został na 15 lutego, po tym okresie nastąpi czas odbioru i
złożenie dokumentacji pozwolenia na użytkowanie. W związku z tą inwestycja była tam
przebudowa wjazdu, istotnie była tam kolizja ale najprawdopodobniej wynikająca z jazdą ,,na
pamięć” nie zwracając na oznakowanie. Na etapie budowy tej inwestycji był projekt
przebudowy wjazdu na teren tego Centrum Handlowego, jest projekt organizacji ruchu, który
został zatwierdzony przez zespół przy staroście, zawiera on bezpieczne rozwiązania skoro

zespół, wydał pozytywna opinię.
Odnośnie lodowiska w okresie ferii zimowych to otrzymałam informacje od pana dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, że w okresie ferii planowane jest funkcjonowanie
lodowiska w godzinach od 10:00 do 21:00 codziennie.
Radna Kostun pytała o kłopoty z wjazdem do sklepu Biedronka na osiedlu Wspólna.
Dokumentacja zawierała rozwiązania komunikacyjne, też projekt organizacji ruchu uzgadniany
był na zespole i jest wykonany zgodnie z projektem.

D o p u n k t u 19
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała pismo Pani Poseł Juli
Pitery z dnia 4 grudnia 2011 roku oraz odpowiedz na w/w pism o – materiał na piśmie stanowi
załacznik do protokołu.
Korzystając z okazji składam państwu najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący nowy 2012
rok, dużo zdrowia, radości, spokoju zadowolenia a jak najmniej troski i zmartwień.
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – ja również składam państwu najserdeczniejsze
życzenia.

D o p u n k t u 20
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zamknęła obrady XVI sesji
Rady Miejskiej.
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