
P R O T O K Ó Ł  NR  IV/2010

z posiedzenia IV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 30 grudnia 2010 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1145.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady 
IV sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  pana  Włodzimierza  Śniecikowskiego  Burmistrza 
Miasta,  panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrza,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta 
Burmistrza  ds.  Finansowych,  panią  Barbarę  Semeniuk  Radcę  Prawnego  Urzędu  Miasta, 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Renatę Zagórską, pana Wiesława 
Adamskiego  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji,  pracowników  urzędu, 
wszystkich radnych, przedstawicieli prasy, telewizji.
 

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.

Burmistrz Miasta – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad trzech uchwał:
1. Projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  zakładu  
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2011 roku, 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z  
dnia  10  grudnia  2010  roku  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  
nieruchomości na 2011 rok. 
3. Projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wzoru  formularzy  
deklaracji i informacji podatkowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – poinformowała, iż do biura rady 
wpłynęło  pismo  ze  Starostwa  Gostynińskiego  odnośnie  wyboru  przedstawiciela  do  Rady 
Społecznej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w 
Gostyninie,  dlatego też należy podjąć uchwałę w tej  sprawie i  wprowadzić ją  do porządku 
posiedzenia.



Za wprowadzeniem czterech uchwał do porządku głosowało 12 radnych –  jednogłośnie.  

Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:

               za – 12                             przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Porządek przyjęto

Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  pod  nazwą  Miejski 

Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych oraz nadania jej statutu.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 216/XXXVIII/06 Rady Miejskiej w 

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

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  zakładu 
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2011 roku.

8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku 
od nieruchomości na 2011 rok. 

9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wzoru  formularzy 
deklaracji i informacji podatkowych.

10. Podjecie  uchwały  w  sprawie  wyboru  członka  Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej.

11. Przyjęcie protokołów z I i  III sesji Rady Miejskiej.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

D o  p u n k t u  3

Interpelacje i zapytania radnych.

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

Radny Paweł Kalinowski –  poinformował, iż zgłosił  się do niego przedstawiciel  rodziców 
dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 4, odnośnie pisma które wpłynęło 13 grudnia do 
Urzędu Miasta w sprawie pleksi, która zasłania okno w sali w której mają zajęcia dzieci oraz 
przeorganizowaniu pokoju socjalnego w łazienkę, czy  w tej sprawie podjęto już jakieś kroki. 



Radny  Andrzej  Robacki  –  zapytał  czy  docierają  informacje  odnośnie  bezpieczeństwa  na 
drogach miejskich, ponieważ są bardzo wąsko odśnieżone. 

Radny Marek Małkowski – zwrócił uwagę, na to aby posypywać piaskiem na skrzyżowaniach 

D o  p u n k t u  4

Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  kończy się rok budżetowy
i  zachodzi  konieczność  wprowadzenia  zmian  do  budżetu  roku 2010,  proponuje  się  zmianę
w dochodach bieżących budżetu zmniejszając o kwotę 74.664 zł., również zmniejszyć dochody 
majątkowe o kwotę 2.414.487 zł.  Dochody budżetowe po wprowadzeniu zmian zamkną się 
kwotą 42.541.857 zł. Dochody bieżące budżetu miasta zwiększa się o kwotę 430 zł. z wpływów 
ze  sprzedaży drewna,  zwiększa  się  o  700  zł  z  tytułu  odszkodowania  za  uszkodzone  znaki 
drogowe,   zwiększa  się  o  kwotę  1.960  zł.  z  z  tytułu  kary  za  nieterminowe  wykonywanie 
umowy,  zwiększa  się  o  kwotę  17.300  zł.  z  wpływów  z  opłat  za  użytkowanie  wieczyste, 
zwiększa  się  o  kwotę  9.600  zł.  za  nieterminowe  wykonanie  umowy  dotyczy  to 
termomodernizacji poddasza przy ul. 3 – go Maja 43, zwiększa się o kwotę 101.000 zł. dochody 
z najmu i dzierżawy mienia gminnego, zwiększa się o kwotę 2.500 zł. z odsetek od dochodów 
sklasyfikowanych w dziale Gospodarka Mieszkaniowa, zmniejsza się o 218.500 zł. z wpływów 
z odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę obwodnicy w drodze 
krajowej nr 60 -  otrzymaliśmy decyzję od Wojewody przyznającą odszkodowanie, burmistrz 
nie wyraził zgody na zaproponowane odszkodowanie, zostało złożone odwołanie, postępowanie 
toczyło się przed Ministrem Infrastruktury, zostało zakończone i  rzeczoznawcy wycenili  ten 
grunt, pieniądze te wpłyną w 2011 roku. Zmniejsza się o kwotę 6.550 zł. z odsetek od środków 
na rachunku bankowym, zwiększa się o kwotę 2.000 zł. z wpływów z różnych dochodów – 
zwroty kosztów zastępstwa procesowego. Zmniejszyć o 40.000 zł. wpływy z mandatów Straży 
Miejskiej,  zwiększyć  o  400  zł   wpływy  z  różnych  opłat  –  koszty  upomnień  dotyczące 
mandatów, zwiększyć o kwotę 125.763 zł. z podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. pit, 
zwiększa się o kwotę 35.000 zł. z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zmniejsza się 
o kwotę 298.917 zł. z podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy to płatnika, który 
nie  wpłaca  podatku.  Proponuje  się  zwiększyć  o  kwotę  15.000  zł.  z  podatku  od  środków 
transportowych  od  osób  prawnych,  zwiększa  się  o  kwotę  4.000  zł.  z  podatku  od  środków 
transportowych od osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 1.000 zł. z podatku od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Zwiększa się o kwotę 
4.300 zł.  z opłat  od osiadania psów. Zwiększa się o kwotę 12.000 zł.  z  wpływów z opłaty 
targowej,  zwiększa  się  o  kwotę  2.700  zł.  z  opłat  od  czynności  cywilnoprawnej  od  osób 
prawnych, zwiększa się o kwotę 3.500 zł. z wpływów z opłaty produktowej – otrzymywane 
środki z Urzędu Marszałkowskiego, zmniejsza się o kwotę 229.000 zł. z wpływów z opłaty 
skarbowej – opłata ta co roku maleje. Zwiększa się o kwotę 6.800 zł. z wpływów z opłat za 
zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu,  zwiększa  się  o  kwotę  8.700  zł.  z  wpływów  z  innych 
lokalnych opłat – za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. 
od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 
formie karty podatkowej, zmniejsza się o kwotę 3.900 zł.  odsetki  od nieterminowych wpłat 
podatków sklasyfikowanych w rozdziale  75615 – dotyczy osób fizycznych,  zwiększa się  o 
kwotę 130 zł. odsetki od nieterminowych opłat sklasyfikowanych w rozdziale 75618 – dotyczy 
to  osób  fizycznych.  Zwiększa  się  o  kwotę  348.200  zł.  z  tytułu  kary  za  nieterminowe 



wykonywanie umów – dotyczy to Przedszkola Nr 4, zwiększa się o kwotę 220 zł. z wpływów z 
różnych  opłat  w  gimnazjach  i  175  zł.  z  opłat  za  wynajem sal  w szkołach  podstawowych, 
zmniejsza się o kwotę 1.000 zł, z opłat za wynajem sal w gimnazjach. Zwiększa się o kwotę 
21.500 zł. z odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Zmniejsza się o kwotę 60 zł. z wpływów 
z opłaty zryczałtowanej związanej z  wynajmem sal w szkołach podstawowych. Zmniejsza się o 
kwotę 800 zł. z wpływów z opłaty ryczałtowanej związanej z wynajmem sal w gimnazjach, 
zwiększa się o kwotę 185 zł. z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 
zwiększa  się  o  kwotę  20.000  zł.  z  dochodów  związanych  z  realizacją  zadań  z  zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwoty wyegzekwowane od 
dłużników alimentacyjnych, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł. z wpływów za świadczenia usługi 
opiekuńcze.  W dochodach majątkowych proponujemy zwiększyć o kwotę 3.200 zł. wpływy z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 
prawo własności. Zwiększyć o kwotę 15.600 z tytułu sprzedaży działek, zwiększyć o 2.400 zł. z 
wpływów ze sprzedaży płytek chodnikowych. Zmniejszyć o kwotę 39.736 zł. ze środków na 
dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki na dofinansowanie kosztów przebudowy 
poddasza  budynku  przy  ul.  3  –  go  Maja  43a,  w  planie  budżetowym została  przewidziana 
wyższa dotacja, po przetargu okazało się, że nie wszystkie wydatki zostały zakwalifikowane. 
Zmniejsza się o kwotę 115.450 zł.  z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje 
inwestycji własnych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 355/2010 z dnia 26 
listopada 2010 roku – dotyczy to zadania ,,Radosna szkoła”. Zmniejsza się o kwotę 2.380.501 z 
tytułu  dotacji  stanowiącej  bezzwrotną  pomoc  przeznaczoną  na  pokrycie  części  wydatków 
kwalifikowanych  realizowanego  projektu  ,,Termy  Gostynińskie”  w  ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na podstawie umowy o 
dofinansowanie – środki z dotacji ujęte zostaną w planie dochodów budżetu miasta na 2011 rok. 
Zwiększa  się  o  kwotę  1000.000  zł.  z  tytułu  dofinansowania  z  budżetu  Województwa 
Mazowieckiego  zadania  Budowa  boiska  ,,Moje  boisko  –  Orlik  2012”  przy  ul.  Sportowej 
zgodnie z zawarta umową. W wydatkach bieżących także występują zmiany i tak zwiększa się o 
kwotę 1.000 zł.  w rozdziale  75011 na składki  na ubezpieczenie społeczne,  zmniejsza się o 
kwotę 1.000 zł. w rozdziale 75023 z wydatków na podróże służbowe zagraniczne, zmniejsza się 
o  kwotę  22.000  zł.  w  rozdziale  75075  z  wydatków  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia.
W  rozdziale  75416  zmniejsza  się  o  kwotę  5.500  zł.  z  wydatków  na  zakup  materiałów
i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 5.500 zł. na wynagrodzenia osobowe. Zwiększa się o 
kwotę 32.200 zł. na obsługę długu publicznego i zmniejsza się o tę kwotę 32.200 zł. na wypłaty 
z tytułu poręczeń kredytowych. Proponuje się także przesunięcia w szkołach podstawowych są 
to  nie  duże  kwoty,  głównie  dotyczy  to  wynagrodzeń  i  pochodnych  od  wynagrodzeń.
W  Ochronie  Zdrowia  proponuje  się  zwiększyć  o  kwotę  6.800  zł.  na  wydatki  rzeczowe, 
zwiększenie  to  dotyczy  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych z uwagi na to, że zwiększane były dochody to zwiększany jest plan wydatków, 
środki  te  w budżecie  są  znaczone  i  na  nic  innego  nie  można  ich  wykorzystać.  W Opiece 
Społecznej proponujemy zmniejszyć o kwotę 83.000 zł.  dodatki mieszkaniowe. W rozdziale 
90003 zmniejsza się o kwotę 24.000 zł .z wydatków na zakup pozostałych usług i zwiększa się 
o kwotę 21.300 zł. na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.000 zł. na składki na ubezpieczenia 
społeczne oraz o kwotę 7000 zł. na składki na fundusz pracy. Zwiększa się o kwotę 83.000 zł. 
na zakup energii oświetlenia ulicznego, zwiększa się o kwotę 22.000 zł. na zakup pozostałych 
usług  związanych  z  usuwaniem  i  unieszkodliwianiem  azbestu.  Odnośnie  wydatków 
majątkowych to w tych wydatkach zmniejsza się plan dotyczący ,,Radosnej Szkoły” o kwotę 
115.450 zł., zmniejsza się w wysokości 22.900 zł. na zadania inwestycyjne odbudowa Zamku. 
Proponuje się przesunięcie środków odnośnie Orlika, zwiększa się o 22.900 zł. i jednocześnie 
wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 4 do 
Uchwały Budżetowej na rok 2010 pn.,,Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 



w latach 2010 – 2012”. Zwiększa się o kwotę 22.900 zł.  na wydatki związane z realizacją 
zadania Budowa boiska ,,Moje boisko – Orlik 2012” przy MOSiR – i jednocześnie wprowadza 
się zmiany zw załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 14 do Uchwały 
Budżetowej na rok 2010 pn.,,Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010  –  2012”  –  zwiększa  się  o  kwotę  1000.000  zł.  planowane  wydatki  ze  środków 
Województwa  Mazowieckiego  i  zmniejsza  się  o  kwotę  77.100  zł.  planowane  wydatki
z dochodów własnych. Zmniejsza się o kwotę 2.380.501 zł. plan wydatków dotyczących ,,Term 
Gostynińskich”, środki te były planowane z dotacji Unii Europejskiej. 
Plan dochodów zamknąłby się kwotą 42.541.857 zł., a plan wydatków 47.939.611 zł.
Zmianie ulegają załączniki o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Wprowadza się autopoprawkę do załącznika nr 8 dotyczący planów przychodów i  kosztów 
zakładów budżetowych, pierwszą propozycją w dziale Miejskie Przedszkola występuje kwota 
w przychodach 1.981.900 zł. a proponujemy zwiększyć o 10.000 zł. przychody, jednocześnie 
zwiększając koszty. I przychody i koszty zamknęłyby się kwotą 1.991.900 zł., nie wpływa to na 
zmianę dotacji przedszkoli.     

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

Radny Andrzej Reder –  zapytał odnośnie szacunku długu.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  – duży  wpływ  na  dług 
publiczny  ma  wpływ  zdjęcie  z  planu  dochodów  i  wydatków  środków  na  budowę  term, 
zadłużenie sięga 58% na koniec 2010 roku. W przyszłym roku zadłużenie to zmaleje ponieważ 
wprowadzimy dotacje na budowę term i sięgnie on tylko 1%. Kształtują się także dodatkowe 
środki z odszkodowania jakie otrzymamy z budowania obwodnicy.      

Radny Andrzej Reder – zwrócił uwagę na to, że dług jednego z podatników w stosunku do 
miasta jest niepokojący. 

Burmistrz Miasta – jedynie co możemy zrobić to obciążyć hipotekę i myślę, że to odzyskamy. 

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

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

UCHWAŁA  NR 23/IV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  5

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki  budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek 
Sportów Wodnych i Zimowych oraz nadania jej statutu.

Burmistrz Miasta – Projekt tej uchwały był omawiany szczegółowo na komisjach. Zachodzi 
konieczność aby rozszerzyć pewne zadania dotyczące sportów wodnych i zimowych, głównie 
chodzi  o  basen  i  Bratoszewo  latem,  jak  również  sporty  zimowe  –  lodowisko.  Zakłady 



budżetowe jaki jest obecnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji obligatoryjnie musi zdobyć co 
najmniej 50% dochodu, a przy takich zadaniach jak basen i lodowisko nie jest to możliwe. Przy 
stawce  jaką  rada  uchwaliła  za  korzystanie  z  basenu  nie  ma  możliwości  uzyskania  50% 
dochodów, dopóki ta stawka się nie zmieni to nie ma innego wyjścia jak utworzenie jednostki a 
przy  okazji  i  sportów  letnich.  Koszty  utrzymania  obecnego  MOSiR  –  u  jako  zakładu 
budżetowego jak i jednostki która powstanie nic się nie zmieni.  

Projekt  tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu – opinie pozytywne. 

Radny Marek Małkowski – czy zmiana ta nie spowoduje komplikacji organizacyjnych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji Wiesław Adamski –  jest  jeszcze wiele 
spraw do załatwienia w związku z powstaniem tej jednostki, uchwała, statut, pełnomocnictwo, 
powołanie, nip, regon, konto bankowe, certyfikat,  ZUS, sprawy pracownicze. Dojdzie wiele 
spraw księgowych.  

Radny Tadeusz Łosiewicz – składniki majątkowe, to ich wartość jest odtworzeniowa 

Burmistrz  Miasta  –  wartość  ich  wynika  z  dniem  dzisiejszym,  a  jeśli  była  naliczana  to 
amortyzacja była zmniejszana. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie utworzenia jednostki  budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportów Wodnych
i Zimowych oraz nadania jej statutu.
          
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA  NR 24/IV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  6

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

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska –  spośród różnych 
form  pomocy  jakie  świadczy  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  są  również  usługi 
opiekuńcze. W 2006 roku  została podjęta uchwała, która określa szczegółowe warunki i zasady 
przyznawania  usług  opiekuńczych  i  ona  w  podstawowym  brzmieniu  nie  ulega  zmianie,  a 
jedynie ulega zmianie tabela odpłatności, z uwagi na to, iż 18 grudnia 2010 roku zakończył się 
przetarg nieograniczony i została wyłoniona firma ,,Mewa” pani Elżbiety Mąkolskiej, zgodnie z 
którą stawka odpłatności za usługi od 1 stycznia 2011 roku wynosić będzie 6,80 zł., poprzednia 
stawka wynosiła 6,42 zł. Oferty złożyły trzy firmy, jedna została odrzucona, pod uwagę były 
brane dwie pozostałe, gdzie druga oferta była ponad 7 złotych. W związku z tym zaistniała 



konieczność zmiany tej tabeli. Załącznik nr 1 do uchwały określa odpłatność za 1 godzinę usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego, 
ponoszonej przez osoby będące w rodzinie. Kryterium wynosi 351 zł. na osobę w rodzinie. 
Załącznik nr 2 określa odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego, ponoszonej przez osoby będące w domu, 
kryterium dochodowe to 477 zł., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. 

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

Radny Tadeusz Łosiewicz – ile osób korzysta z pomocy i ilu pracowników zatrudnia ta firma. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – na poziomie 2010 
roku  z  pomocy  korzystało  około  60  osób,  natomiast  nie  jestem  w  stanie  powiedzieć  ilu 
pracowników zatrudnia ta firma. 

Radny Andrzej Reder – jakie są kryteria przetargu wyłonienia firmy.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –   wszystkie 
niezbędne wymogi formalne no i oczywiście stawka godzinowa. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 216/XXXVIII/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 
2006  roku,  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania,  odpłatności  i 
zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

UCHWAŁA  NR 25/IV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2011 roku.

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – uchwała dotyczy ustalenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gostyninie  w  2011  roku,  została  przygotowana  na  bazie  ustawy  o  finansach  publicznych. 
Najłatwiej jest ją ustalić do powierzchni metrów kwadratowych jakie posiada dana jednostka, 
dotyczy to stadionu, hali sportowej i kortów. Ogólna powierzchnia w metrach kwadratowych 
wynosi  76.743,  również  kalkulowane  są  koszty  jakie  będą  występowały  w  danym  roku 
budżetowym. W przypadku MOSiR – u koszty te są kalkulowane na 630.700 zł., natomiast 
planowane przychody na kwotę 372.100 zł., ta pozostała część powinna być pokryta w formie 
dotacji ponieważ ta jednostka nie ma większych możliwości pozyskania przychodów, dlatego 
też ustala się, że jednostka ta będzie dotowana w wysokości 3,37 zł. na każdy metr kwadratowy 



powierzchni. Ta planowana dotacja przedmiotowa w roku 2011 będzie wynosiła 258.600 zł. 
Dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów.        

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinie  
pozytywne. 

Radny Andrzej Robacki – czy te planowane przychody to realna kwota?

Asystent Burmistrza ds. finansowych Wiesława Pilichowicz – dochody nie tylko pochodzą
z  obiektu  stadionu,  ale  również  z  wynajmu pokoi  hotelowych  i  to  są  największe  dochody 
MOSiR– u. Analiza jest robiona w porozumieniu z dyrektorem  
       
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2011 roku.

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

UCHWAŁA  NR 26/IV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

(W trakcie  sesji  na salę  posiedzeń przybyła radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska  
Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  natomiast  opuścił  salę  posiedzeń  radny  Marek 
Małkowski). 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/10 Rady Miejskiej  w Gostyninie z 
dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości  rocznych stawek podatku od  
nieruchomości na 2011 rok.  

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Piulichowicz –  10 grudnia 2010 roku 
była podjęta uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości na 2011 rok, a w miesiącu listopadzie zostały wprowadzone zmiany do ustawy
o podatkach  i  opłatach  lokalnych i  zmienił  się  jeden  z  zapisów od którego  pobierany jest 
podatek.  W  poprzedniej  uchwale  był  zapis  zgodny  z  poprzednią  ustawą,  który  mówił,
że pobierany jest podatek od budynków ,,zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni  użytkowej  w wysokości 
4,27 zł.”, zapis ten zmienił się i brzmi ,, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w  zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych 
świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,27 zł.” Propozycja tej zmiany wynika ze zmian 
wprowadzonych do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Projekt  tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 
roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. 

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

UCHWAŁA  NR 27/IV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  ustalenia  wzoru formularzy  deklaracji
i informacji podatkowych. 

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – formularze ściśle związane 
są  z  uchwałą odnośnie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  nieruchomości, 
ponieważ w tych formularzach i deklaracji podatkowej zarówno dla osób fizycznych i osób 
prawnych znajdował się poprzedni zapis, zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zapisu , 
który dotyczy punktu  4 i  brzmi  ,,związanych z  prowadzeniem działalności  gospodarczej  w 
zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych 
świadczeń  od  1  m²  powierzchni  użytkowej  –  4,27  zł.”  zaistniała  więc  konieczność 
dostosowania formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji 
na podatek od nieruchomości stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w 
Gostyninie Nr 21/III/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.   

Projekt  tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej  – opinie pozytywne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wzoru  formularzy  deklaracji  i  informacji 
podatkowych.

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

UCHWAŁA  NR 28/IV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjecie  uchwały w  sprawie  wyboru  członka  Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała pismo ze Starostwa 
Powiatowego w Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodnicząca zaproponowała kandydaturę pana burmistrza. 



Burmistrz Miasta – wyraził zgodę. 
         

Na  członka  Rady  Społecznej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Zakładów 
Opieki zdrowotnej w Gostyninie wybrano burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  odczytała treść uchwały w 
sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej. 

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

UCHWAŁA  NR 29/IV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Przyjęcie protokołów z I i  III sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołów.

Za  przyjęciem  protokołów z  I  i III  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  12  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokoły zostały przyjęte.

D o  p u n k t u  12

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta – w odpowiedzi na pytanie radnego Pawła Kalinowskiego odnośnie pleksi 
zasłaniającej  okna  oraz  zorganizowaniu  łazienki  w  przedszkolu  nr  4,  wyjaśnił,  iż  sprawa 
łazienki została już uzgodniona z panią dyrektor przedszkola. Co do pleksi to jest to ozdoba, a 
przecież jest możliwość otwierania i wietrzenia, poza tym w pomieszczeniu tym jest instalacja 
nawiewno – wywiewna.   
Radny  Robacki  w  odpowiedzi  na  swoje  pytanie  usłyszał,  iż  odśnieżanie  jest  na  bieżąco 
monitorowane. A śnie był i będzie wywożony. Są to duże pieniądze i trzeba robić to rozważnie. 

D o  p u n k t u  13

Sprawy różne.

Radny  Tadeusz  Łosiewicz  –  w  imieniu  burmistrza  zaprosił  wszystkich  mieszkańców  na 
lodowisko, które mieści się przy basenie na ul. Kutnowskiej.  



Burmistrz Miasta – zaprosił na pożegnanie starego roku przed ratusz i powitanie nowego 2011 
roku.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej Jolanta  Syska-Szymczak –  złożyła  najserdeczniejsze 
życzenia na  nowy 2011 rok. 

D o  p u n k t u  14

Zamknięcie obrad.

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

Spisały:
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          


