P R O T O K Ó Ł NR V/2011
z posiedzenia V sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
10 lutego 2011 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1330.

Do punktu1
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Witam państwa serdecznie.
Otwieram obrady V sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. Witam pana Burmistrza Włodzimierza
Śniecikowskiego, panią Wiceburmistrz Jadwigę Kaczor, Skarbnika Miejskiego panią Bożenę
Sokołowską, Asystenta Burmistrza ds. Finansowych Panią Wiesławę Pilichowicz, witam
wszystkich radnych, 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 ma uwagi odnośnie porządku?
Burmistrz Miasta – pani przewodnicząca, wysoka rado proszę o przesuniecie pkt. 5
tj.,,Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczna i paliwa gazowe Gminy Miasta Gostynina” na punkt 7, a punkty odnośnie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045 i budżetu miasta Gostynina
na rok 2011 wcześniej z uwagi na to, iż na godzinę 15:00 jestem umówiony w Mazowieckiej
Jednostce Wdrażania Projektów w Warszawie, a chciałbym uczestniczyć w uchwalaniu budżetu
na 2011 rok.
Radny Paweł Kalinowski – skoro pan burmistrz musi wcześniej opuścić obrady, to prosiłbym
również o przesunięcie na wcześniejszy punkt odnośnie ,,Podjęcia uchwały w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w
sprawie Jarosława Domagały w przedmiocie nie wykonania przez organ wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”, gdyż mam kilka pytań do pana
burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – punkt ten jest późno ponieważ
prawnik, który referuje tę sprawę dotrze na obrady sesji później z uwagi na to, że jest teraz na

rozprawie sądowej.
Burmistrz Miasta – ponadto sprawa ta bezpośrednio dotyczy rady a nie burmistrza.
Radny Paweł Kalinowski – w takim razie wycofuje swój wniosek odnośnie przesunięcia
punktu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Kto z państwa, jest za
wprowadzeniem zmian przez pana burmistrza do porządku obrad?
za – 14

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się:
za – 14
Porządek przyjęto.

przeciw – 0

wstrzymało się - 0

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. Uchwalenie budżetu Miasta Gostynina na 2010 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Gostynina.
8. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie Jarosława Domagały w przedmiocie
nie wykonania przez organ wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie
9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gostyninie na 2011 rok.
10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej e Gostyninie na 2011
rok.
11. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2011 rok.
12. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta – Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za
okres od 13 grudnia 2010 roku do 9 lutego 2011 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Czy ktoś z państwa ma
pytania odnośnie sprawozdania?
Radny Tadeusz Łosiewicz – podziękował za przystosowanie sygnalizacji świetlnej dla osób
słabo widzących.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – W okresie międzysesyjnym
nie wpłynęła żadna interpelacja, czy ktoś z państwa ma zapytania?
Radny Marek Małkowski – zwrócił uwagę na zalewanie posesji państwa Cieślaków na ulicy
Czapskiego.

Do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045:
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – na bazie ustawy o finansach
publicznych, która weszła w życie od 1 stycznia 2010 roku, po raz pierwszy na rok 2011 została
przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa na te lata na które występują zobowiązania w
budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Do końca 2010 roku informacje te były zawarte
w projektach budżetu danej jednostki. W związku z tym, że urząd zobowiązany jest złożyć do
dnia 15 listopada projekty zarówno Wieloletniej Prognozy Finansowej jaki i budżetu do biura
rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej to od tego czasu upłynęło już 3 miesiące w trakcie
którym nastąpiło wiele zmian, które mają wpływ na wielkości zaproponowane w poprzednich
projektach dlatego też zostały zaproponowane: autopoprawki do Wieloletniej Prognozy
Finansowej jak i również do projektu budżetu. Autopoprawki te są posegregowane, a w
tabelach są wytłuszczone te informacje w których nastąpiły zmiany.
Wieloletnia Prognoza Finansowa sięga aż roku 2045 ponieważ jest to finalna data wygaśnięcia
zobowiązań. Mamy zobowiązanie w kwocie 32.000 zł. wynikające z poręczenia kredytu dla
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego stąd tak długa ta prognoza.
Pierwsze 10 lat tej Prognozy zostało przygotowane w oparciu o informacje, które uzyskujemy z
Ministerstwa Finansów, czyli o wskaźniki dotyczące wzrostu pkp, płac, inflacji. Natomiast w
dalszych latach nie wiemy jak zmienią się przepisy i jakie te przepisy będą miały wpływ na

wielkości dochodów jak i wydatków.
Dochody na rok 2011 będą wynosił 114.262.949 zł., wynika to z tego, że w roku bieżącym
mamy dotację z Unii Europejskiej na budowę zadania inwestycyjnego pn.,,Termy
Gostynińskie” i jest to kwota 68.400.000 zł.
Dochody te rozbite są na dochody bieżące czyli: podatki lokalne, pity, opłaty lokalne i w
porównaniu do roku 2010 wzrosną o 8%. w Prognozie tej następuje podział wydatków na
bieżące i majątkowe.
W prognozie tej pokazane jest również zadłużenie miasta i na koniec 2011 roku sięgnie ono
19.865.227 zł. W tym roku gmina korzysta z umorzenia pożyczek preferencyjnych, które
zaciągane były z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Na koniec roku 2011 zadłużenie będzie sięgało 17%, natomiast zwiększy się w 2012 roku
i będzie wynosiło około 30%.Ustawa o finansach publicznych pozwala samorządom zadłużać
się do 60%.
W Prognozie pokazana jest wielkość odsetek jakie co roku są wpłacane od zaciągniętych
pożyczek. Najczęściej korzystamy z pożyczek preferencyjnych, które w części są umarzane.
Ta Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2011 musi być spójna z projektem budżetem na 2011
rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – kto z państwa jest za
wprowadzeniem autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045?
Za wprowadzeniem autopoprawek opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Autopoprawki zostały przyjęte.
a) odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała treść uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045 oraz uchwałę nr 419/P/2010
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010
roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej – uchwały stanowią 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 Spraw Obywatelskich, Zdrowia i i Opieki Społecznej – opinia pozytywna,
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna,
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek –
odczytała opinię Komisji w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045 –

opinia stanowi załącznik do protokołu.

c) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
Radni nie zgłaszali wniosków i uwag.

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011 – 2045 .
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 30/V/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6
Uchwalenie budżetu Miasta Gostynina na 2011 rok.
Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – odnośnie projektu budżetu na
2011 rok to swoje odbicie ma czas, od momentu jego sporządzenia do chwili obecnej wiele
rzeczy wpłynęło na to, że należy wprowadzić autopoprawki;
W dochodach proponujemy zwiększyć o 14.670 zł., są to środki pochodzące z dotacji z Unii
Europejskiej na realizację Programu ,,Zagrajmy o sukces” dla Gimnazjum Nr 1, zwiększyć
dochody budżetowe o kwotę 560.000 zł. są to dochody pochodzące z wpływów z usług
Miejskiego Ośrodka Sportu Wodnych i Zimowych i jest to opłata pochodząca z pływalni i
lodowiska oraz 500 zł. odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka
Sportów Wodnych i Zimowych. Łącznie dochody bieżące zwiększą się o kwotę 575.170 zł.
Proponujemy zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 2.380.501 zł. jest to dotacja unijna, która
w końcówce grudnia 2010 roku była zdejmowana z planu roku 2010 a dotyczy ,,Term
Gostynińskich”a zostaje wprowadzona do budżetu na 2011 rok. Łącznie nasze dochody
w stosunku do pierwotnego projektu zwiększą się o 2.955.675 zł.
W związku z dodatkowymi dochodami proponujemy zwiększyć wydatki i tak wydatki bieżące
ogółem proponujemy zwiększyć o 916.464 zł. i tak 50.000 zł. proponuje się przeznaczyć na
odszkodowania za przyjęte grunty pod drogi i ciągi piesze, 100.500 zł. na zwiększenie
rezerwy ogólnej, 500 zł. na zwiększenie rezerwy kryzysowej związane jest to z ustawą, która
określa ile ma wynosić minimalna kwota rezerw stąd te zmiany, o 14.670 zł. wydatki na
Program ,,Zagrajmy o sukces” w Gimnazjum Nr 1, kwota 5.694 zł. wydatki na Program
,,Uczenie się przez całe życie”.Następnie proponujemy zmienić plan dotyczący Miejskiego
Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych wprowadzając jako jednostka budżetowa kwotę
1.546.500 zł. i jednocześnie zmniejszyć dotację jaka była zaproponowana dla Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji i to zmniejszenie wynosi 801.400 zł.
W wydatkach majątkowych proponujemy zwiększyć na modernizację ulic i chodników o
kwotę 300.000 zł., również proponujemy zwiększyć środki na termomodernizację budynków

mieszkalnych o kwotę 826.000 zł. i dotyczy to budynków przy ulicy 3 – go Maja, Parkowa
i Kościuszki. Wprowadzić zmiany przy dwóch budynkach mieszkalnych tj. przy ulicy
Krośniewickiej zmniejszyć o 232.400 zł., a następnie zwiększyć przy ul, Kościuszkowców o
kwotę 376.400 zł., z uwagi na to, że w miesiącu styczniu została podpisana z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego umowa na dofinansowanie i w związku z tym zmienia się
finansowanie tych dwóch budynków, tj. zwiększa się o kwotę 144.000 zł. tylko, że przy innym
podziale i tak: o 122.000 zł. dotyczy budynek przy ulicy Krośniewickiej i o 22.000 zł. na
budynek przy ulicy Kościuszkowców/Targowa. Proponujemy zwiększyć środki o 790.000 zł.
dla Oświaty na wydatki związane z dokumentacją i zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3, 40.000 zł. na dokończenie oświetlenia ulicznego
w ulicy Żabiej, Solidarności i Stodólnej. Zwiększyć o 135.000 zł. wydatki na budowę
Miejskiego Centrum Handlowego między ulicami Bierzawicką a Płocką związane jest to ze
wzrostem podatku vat, 12.000 zł. dotyczy zwiększonego podatku vat na budowę Orlika przy
MOSiR – e.
Wprowadzamy 2.380.501 zł. zwiększając wydatki na ,,Termy Gostynińskie” jest to wielkość
pochodząca z dotacji roku 2010, ale proponujemy zmniejszamy o 1.400.000 zł. wydatki
związane z wypłatą należności na inżyniera kontraktu ,,Termy Gostynińskie”z uwagi na to, że
rozstrzygnięto przetarg i została podpisana umowa i wydatki te będą mniejsze. Ogółem
proponowane zwiększenie wynosi 3.227.501 zł., a łącznie wydatki bieżące i majątkowe
4.143.965 zł. W związku z tymi zmianami zwiększą się wolne środki o kwotę 1.188.294 zł.
Jeśli chodzi o projekt budżetu, uchwałę, części opisowe i załączniki to zostały wytłuszczone te
obszary w których nastąpiły zmiany.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – kto z państwa jest za
wprowadzeniem autopoprawek do projektu budżetu na 2011 rok?
Za wprowadzeniem autopoprawek opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Autopoprawki zostały przyjęte.

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 2011 – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała uchwałę nr
418/P/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15
grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina
projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

c)
odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i i Opieki Społecznej – opinia pozytywna,
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna,
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek –
odczytała opinię Komisji w sprawie budżetu Miasta Gostynina na 2011 rok – opinia stanowi
załącznik do protokołu.
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – otwieram dyskusję.
Radny Andrzej Reder – odnośnie wydatków majątkowych, w dziale Bezpieczeństwo
Publiczne i Ochrona Pożarowa w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji jest kwota 90.000
zł. kto jest inwestorem tego zadania i jaka jest jego cała wartość, czy inne jednostki samorządu
terytorialnego też partycypują w realizacji.
Następnie w dziale Transport i Łączność w rozdziale drogi publiczne gminne jest szereg
działań, które gmina miejska zamierza podjąć, więc jakie drogi i chodniki będą remontowane,
jakie parkingi będą budowane. Jest zapis, że będą wykonane projekty na nowe drogi – jakie
będą to projekty dróg.
W dziale Oświata i Wychowanie jest rozdział mówiący o Szkołach Podstawowych i duża kwota
przeznaczona na zadania remontowe – inwestycyjne – jakie prace i w jakich szkołach będą
planowane w ramach wykonania tego budżetu.
Wydatki bieżące w Oświacie w kwocie 17.375.064 zł. do tego dochodzą wydatki majątkowe
1.470.000 zł. natomiast subwencja oświatowa to jest 11.789.504 zł., jest to kwota która nie
pokrywa całości płac nauczycielskich, jest to poważny problem, który na przyszłość trzeba
wziąć pod uwagę.
Burmistrz Miasta – w budżecie znalazło się 90.000 zł. dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Radomiu dotyczy to przebudowy budynku komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.
Partycypacja ze strony samorządów powiatu gostynińskiego będzie w granicach 300.000 zł.,
stawka przyjęta to 4,50 zł. na jednego mieszkańca w powiecie. Powiat tak jak i miasto
dofinansuje w kwocie 90.000 zł. Inwestycja ta będzie trwała 2 lata, polegająca na dobudowie do
istniejącego budynku nad wjazdem dwóch pięter, w których mieścić się będzie około 12
pomieszczeń biurowych, modernizacja sieci co oraz zmiana dachu.
Odnośnie dróg: ulica łącząca ulicę Dybanka z ulicę Wspólną, to niebawem rozpoczęte zostaną
wykupy gruntów, jest decyzja lokalizacyjna dla tej drogi i kończy się jej projektowanie. Na
rzece Skrwie został wykonany kolejny most.
Drogi na zazamczu: na ulicy Morenowej został przygotowany do położenia dywan asfaltowy,
również na ulicy Makulińskiego. Została wykonana ulica Jarmolińskiego.
Do tej pory sfinansowaliśmy wiele dróg innych zarządców które są w centrum miasta, teraz
zaczynamy inwestować w drogi gminne publiczne i gminne wewnętrzne. Zostanie naprawiona
nawierzchnia w ulicy Armii Krajowej. Ulica Parkowa w chwili obecnej jest w modernizacji,
wykonane zostaną tam także parkingi. Na ulicy Wyszyńskiego zostały wycięte drzewa
i wspólnie ze Spółdzielnią Gostynińską zostanie wykonana zatoka. Przy zamku Gostynińskim
zostanie dokończone wybrukowanie do ronda. Jest plan na Krośniewicką i tam też zostanie
wykonana droga. Jest już opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy rewitalizacji rynku

i ulic przyległych.
Odnośnie Oświaty to szkoły podstawowe otrzymają kompleksowe zagospodarowanie terenu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 zagospodarowanie od ulicy Armii Krajowej, parking wewnętrzny,
Szkoła Podstawowa Nr 3 to wykonanie dróg od ulicy Płockiej, wyasfaltowanie boiska, chodniki
wokół szkoły, zmiana wejścia głównego do szkoły od ulicy Bema. Ponadto ogrodzenie obu
szkół podstawowych oraz Gimnazjum Nr 2.
Radny Paweł Kalinowski – odnośnie dochodów majątkowych to w przedstawionym planie
jest pokazana sprzedaż działek, są podane różne adresy i sumy tych nieruchomości, czy jest to
związane z różnicą powierzchni. Chodzi mi o ulice: Krośniewicka, Popiełuszki, Kowalska,
Łąkowa, Kujawy.
Burmistrz Miasta – na ulicy Krośniewickiej jest plan zagospodarowania przestrzennego
miasta, plan ten został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, są
tam tereny miejskie które są przewidziane do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe
z usługami i mieszkalnictwem czyli hotele, pensjonaty jest tam ponad 10 hektarów. Przy ulicy
Kowalskiej jest jedna działka, która w chwili obecnej jest dzierżawiona. Ulica Kujawy ostatnie
działki po byłej mleczarni. Ulica Łąkowa jedna mała działka. W ulicy Mazowieckiej
i Słowackiego działki na dodzielenie, które można sprzedawać w drodze bezprzetargowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – pomimo tego, że
nie ma w budżecie na 2011 zapisu odnośnie placu zabaw, to mam nadzieję, że zaczniemy
rozmawiać o koncepcji tego planu.
Radna Małgorzata Kostun – jeśli chodzi o wpływy z przekształcenia użytkowania
wieczystego osób fizycznych w prawo własności czy to jest na podstawie wniosku czy też
uchwały rady, którą podjęła rada w poprzedniej kadencji.
Burmistrz Miasta – o tym stanowi ustawa i z mocy prawa można przekształcić prawo
użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata ta jest uzależniona od tego przez jaki
okres był w użytkowaniu wieczystym dany grunt.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – przez kilka kadencji jestem w
radzie i pierwszy budżet który uchwalaliśmy był na poziomie 30.000.000 zł., w tym roku
budżet ten jest rekordowy, należałoby podkreślić ten fakt.
Oprócz ,,Term Gostynińskich” w budżecie miasta mamy także inne ważne zadania jak galeria
handlowa. Ciesze się, że cała subwencja oświatowa jest przekazywana na oświatę. Dobrze, że
stare budynki są wyburzane i powstają nowe. Jestem pełen uznania.
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
Za podjęciem uchwały budżetowej na 2011 rok opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 31/L/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.
(…) po przerwie.
( W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Andrzej Reder)
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – powitała przybyłych na obrady
sesji Prezesa Zarządu sp. z o.o. Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii pana Andrzeja
Gołąbek oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierza
Frątczaka

Do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Gostynina.
Prezes Zarządu sp. z o.o. Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek –
od stycznia 2010 roku istnieje obowiązek sporządzenia nowelizacji opracowania, a okres do
sporządzenia tej nowelizacji kończy się z dniem 1 stycznia 2012 roku. Gostynin jest jednym z
nielicznych miast, które w województwie mazowieckim już taką nowelizację zrobiło.
Należy zwrócić uwagę na obowiązek, które niesie za sobą prawo energetyczne i nakłada
obowiązek na wójta, burmistrza czy tez prezydenta miasta, sporządzenia tego typu
dokumentów. Jeżeli chodzi o przygotowanie tego typu dokumentów to jesteśmy opóźnieniu w
stosunku do starej unii europejskiej gdzieś w granicach 20 – 25 lat i nowelizują takie
opracowania co roku. U nas ten obowiązek wszedł w 2010 roku i będzie obowiązek
nowelizowania tego dokumentu co trzy lata z perspektywą na 15 lat, mówi o tym art. 19 prawa
energetycznego. Ustawa ta pochodzi z 1997 roku i jest już przygotowana pod kontem
wstąpienia do unii i realizowane są te wszystkie zmiany, które zostały zaplanowane w tej
ustawie. Art. 17 tej ustawy mówi, o obowiązku nałożonym na samorząd w województwach
które koordynuje te działania i sprawdza czy w poszczególnych gminach czy miastach jest
realizowana polityka energetyczna Polski, która na dzień dzisiejszy jest przyjęta do roku 2030.
Jest to sześć zasadniczych punktów, które muszą być podjęte, bo jeśli nie są podejmowane na
terenie danej gminy to jest obowiązek wpisania do tego dokumentu obowiązku przyjrzenia się
tym problemom, jest tam również odniesienie do energetyki jądrowej, ale oczywiście nie
wszystkie gminy to dotyczy. Najistotniejszym artykułem, który jest do rozpatrzenia to jest art.
19, który nakłada obowiązek na władze miasta sporządzenia tego typu dokumentów i wyraźnie
jest tam powiedziane co musi zawierać taki dokument, są to cztery zasadnicze elementy:
pierwszy to charakterystyka gminy, drugi przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii
– w Polsce nie została jeszcze przyjęta ustawa o efektywności energetycznej w związku z tym
te działania, które zostały opisane różnią się z inicjatywą podejmowana przez zarząd miasta,
trzeci punkt to wykorzystanie tego wszystkiego co znajduje się na terenie gminy, czwarty to
zakres współpracy z innymi gminami w tym przypadku miasto otacza jedna gmina, punkt ten
szczególnie interesuje Urząd Marszałkowski z uwagi na to, że odnosi się do zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego między gminami na wypadek kataklizmu, aby można
przemieszczać środki energetyczne mające na celu zabezpieczenie mieszkańców w paliwo.
Następne punkty art. 19 przewidują procedurę przyjęcia, jest zapis, który mówi, że po
konsultacjach społecznych, który po wyłożeniu do publicznego wglądu na trzy tygodnie i jak

również po uwzględnieniu konsultacji i opinii Urzędu Marszałkowskiego, w puncie 8 jest
wyraźnie powiedziane, że rada gminy uchwala te założenia. Chciałbym podkreślić znaczenie
tego aktu jako dokumentu bo jest to realizacja polityki energetycznej Polski do roku 2013.
Politykę energetyczną realizują wszystkie gminy w swoim zakresie w uzgodnieniu z Urzędem
Marszałkowskim i w oparciu o dokumenty jak i dyrektywy które napływają stopniowo, np.
dyrektywa o wspieraniu źródeł dla energetyki odnawialnej. Jest to podstawa do sporządzenia
tego dokumentu i obowiązek jego przyjęcia przez radę. Główne cele prognozy zapotrzebowania
na nośniki energetyczne do roku 2030, to: racjonalizacja gospodarki energetycznej,
efektywność wykorzystania ciepła, oszczędność energii elektrycznej i paliw gazowych,
obniżenie kosztów produkcji ciepła, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawa
stanu środowiska naturalnego.
Jeśli chodzi o ciepło to istnieje sieć miejska, która w zasadniczy sposób modernizuje się,
szczególnie poprzez przejmowanie nowych terenów. Czym więcej będzie odbiorców ciepła
sieciowego tym niższa będzie cena ciepła. Przedsiębiorstwo, które prowadzi na terenie miasta
Gostynin tę działalność to Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które w roku 2009
wyprodukowało 205.916 GJ, a moc w zainstalowanej kotłowni jest na poziomie 28 MB
oznacza to, że zapotrzebowanie mocy cieplnej oscyluje przy 23 MB, czyli istnieje nadwyżka,
którą ten zakład może jeszcze wykorzystać do zasilenia mieszkańców. Na bazie tych
materiałów prognozujemy, że na koniec 2030 roku wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej w
mieście będzie na poziomie 30 – 34 MB, wynika to z tego, że przy posiadanych planach
rozwoju miasta przyrost roczny będzie kształtował się w granicach 2% – 3%, przyrostu
zapotrzebowania na ciepło.
Odnośnie energii elektrycznej to dostawcą jest Energa Operator, która zapewnia dostawę
energii jak również przy małej awaryjności sieci istnieje duża pewność zapewnienia ciągłości
dostarczania energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy w pracujących transformatorach jest
wykorzystane około 60% mocy zainstalowanej, w związku z tym istnieje pewna rezerwa, która
może być wykorzystana przy rozwoju miasta. Istotnym elementem jest to, że plany rozwojowe
przedsiębiorstwa energii przewiduje budowę wymiany transformatora z 16 mega volta ampera
na większy. Przedsiębiorstwa energetyczne nie tworzą dalekosiężnych planów rozwojowych,
natomiast ze względu na obowiązek składania taryf składają plany sięgające od 3 – 5 lat, czyli
są tymczasowe. Natomiast wymóg planów dalekosiężnych wiąże się z pewnym rozwojem danej
miejscowości, nie mniej na dzień dzisiejszy żaden z zakładów energetycznych nie udziela tego
typu informacji co do przyszłościowych rozwojów na danym terenie. Podobnie jest z gazownią,
one na bieżąco realizują te zapotrzebowania, które powstają przy konkretnych inwestycjach.
Dodatkowym elementem jest wykorzystanie bio gazu do celów energetycznych, jest spółka
Hydro Biomat, która produkuje energię elektryczna na wysypisku śmieci z bio gazów. Średnia
produkcja energii elektrycznej w ciągu roku jest około 850 megawatogodzin, natomiast w ciągu
miesiąca ta produkcja jest około 75 megawatogodzin. Jeśli chodzi o prognozę zapotrzebowania
w energię elektryczna to należy powiedzieć, że jest mała tendencja wzrostowa w stosunku do
roku bo gdzieś w granicach 1,5% i przewiduje się, że do roku 2030 tego zapotrzebowania w
energie elektryczną na jednego mieszkańca będzie oscylowało w granicach 700 – 750 kWh
(kilowatogodzin), są to dane uśrednione dla całej Polski, przyjęte dla średniej wielkości miast
takich jak Gostynin. Dodatkowym elementem rozbudowy będzie potrzeba rozbudowy w celu
podłączenia inwestycji ,,Termy Gostynińskie” i tu zapotrzebowanie jest ocenione według na
2900 KW. Jeżeli chodzi o gaz to zasilenie jest z gazociągu wysokiego ciśnienia Rosanów –
Łódź, poprzez stacje redukcyjną w Leśniewicach. Na dzień dzisiejszy nie planuje rozbudowy
sieci gazowej na terenie miasta Gostynin.
Jeżeli chodzi o propozycje rozwoju to ta tendencja rozwojowa wynika z ostatnich lat i wynosi
od 1 – 2%, jest to stabilny i stały rozwój wykorzystania czynnika gazowego w mieście.
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycia czynników energetycznych jakie można zauważyć w

mieście to termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wprowadzanie nowych
technologii w gospodarstwach domowych. W Gostyninie nie występują nadwyżki czystej
energii w związku z tym to wszystko co jest pozyskiwane w zakresie energii elektrycznej,
energetyki cieplnej czy gazu należy bardziej efektywnie wykorzystywać. Każdy program który
będzie prowadził do efektywności energetycznej będzie zgodny z polityką energetyczną Polski
do roku 2030. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii to należy wymienić te elementy, które
są już realizowane czyli: biogaz – mała elektrownia biogazowa, następnie Gostynin leży
w wybitnie korzystnej strefie dla lokalizacji siłowni wiatrowych natomiast nie zostały
odnotowane tendencje do rozwoju w tym kierunku oraz wykorzystanie wód geotermalnych.
Odnośnie współpracy z innymi gminami to w 4 punkcie ustawy jest zapis który mówi, że jest
szereg działań, które są przedstawiane na zasadzie wniosków tj. wspólne planowanie
najbardziej korzystnych ekologicznie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo energetyczne
dla gminy, tworzenie wspólnych ponda regionalnych przedsiębiorstw zajmując się produkcja
i dystrybucją energii, koordynacja przebiegu głównej magistrali energetycznej przebiegu linii
wysokiego napięcia, zapewnienie bazy zaopatrzeniowej dla surowców i organizowanie dla
obniżenia kosztów wspólnego transportu do odległych dzielnic, wspólne poszukiwanie
inwestorów oraz ubieganie się o środki finansowe dla rozbudowy i modernizacji infrastruktury.
Jeżeli chodzi o charakterystykę to istnieją trzy zasadnicze elementy związane z występowaniem
nośników energii: energia elektryczna, ciepło sieciowe i gaz ziemny.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia
pozytywna.
Radny Marek Małkowski – czy energii elektryczna jest droższa w Gostyninie czy też
w Warszawie, a jeśli tak to czym to jest spowodowane.
Prezes Zarządu sp. z o.o. Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek –
nie robi się takiej analizy, ale w dużych miastach są mniejsze straty wynikające np. z tego, że
nie ma strat sieciowych – przesyłowych, wszędzie tam gdzie są zakłady przemysłowe oparte o
duże sieci są większe straty i to wchodzi w zakres kosztu związanego z produkcją energii
elektrycznej.
Radny Tadeusz Łosiewicz – dlaczego energia elektryczna dla przedsiębiorcy jest wyższa niż
dla użytkownika indywidualnego.
Prezes Zarządu sp. z o.o. Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek –
tą sprawą dlaczego tak jest to musiałoby się zająć Ministerstwo Gospodarki. Ale nie zawsze tak
jest, bo jeśli jest duży odbiorca to on ma duże upusty, wynikające z tego, że pobiera dużo
energii. Natomiast Urząd Regulacji Energetyki powstał po to aby bronić konsumenta. Nie
zawsze jest tak, że jednostka kilowatogodzina jest droższa dla przedsiębiorcy niż dla
mieszkańca, jest to uzależnione od grupy odbiorców.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie przyjęcia założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Gminy Miasta Gostynina.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 32/V/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8
Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie Jarosława Domagały w przedmiocie nie
wykonania przez organ wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Radca Prawny Barbara Semeniuk – wpłynęła skarga pana Jarosława Domagałę w
przedmiocie nie wykonania przez organ wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie sygn. Akt II SAB/Wa 106/10. Z uwagi na to,
że Wojewódzki Sąd Administracyjny do reprezentowania Rady Miejskiej wymaga
pełnomocnictwa w postaci uchwały w związku z tym zachodzi konieczność udzielenia
pełnomocnictwa radcy prawnemu pani Katarzynie Majzner aby skutecznie i zgodnie z
obowiązującym prawem mogła działać przed sądem w imieniu Rady Miejskiej.
Radny Paweł Kalinowski – jestem radnym od kilku miesięcy i nie wiem w czym jest rzecz ,
dlatego też chciałbym się dowiedzie dlaczego pan Jarosław Domagała zwraca się do sądu o nie
wykonanie przez organ wyroku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – w zeszłym roku przyszły do
biura rady maile na które nie została udzielona odpowiedz, sprawa ta została przez pana
Domagałę skierowana do sądu, zapadł wyrok, który obligował nas do udzielenia odpowiedzi.
Ustosunkowaliśmy się do wyroku, została udzielona odpowiedz jednakże ona nie
satysfakcjonowała pana Domagałę i znów skierował sprawę do sądu o nie ustosunkowanie się
do wyroku.
Radny Paweł Kalinowski – czego dotyczą te maile.
Radca Prawny Barbara Semeniuk – mail nadany z dnia 11 marca 2010 roku z godziny 10:37
brzmi ,,do: Przewodnicząca Rady Miasta Gostynina mgr. inż. Jolanta Syska – Szymczak
Powołując się na art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz .U. Nr 5, poz. 24
ze zm.) w zw. Z art. 3 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. u. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) proszę o następujące informacje: uczniowie i nauczyciele
Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie wzięli udział na zlecenie Burmistrza Miasta Gostynina w
koncertach na Zamku Gostynińskim w dniach 24 V, 12 IX, 14 X 2009r. Proszę o kopię
dokumentu odbioru budowlanego w/w obiektu. Proszę o kopię dokumentu pozwalającego na
użytkowanie obiektu. Proszę również o kopię dokumentu odbioru konserwatorskiego Zamku
Gostynińskiego” oraz mail z dnia 3 marca 2010 roku z godziny 11:04 ,,do: Przewodnicząca
Rady Miasta Gostynina mgr. Inż. Jolanta Syska – Szymczak
Powołując się na art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz .U. Nr 5, poz. 24
ze zm.) w zw. Z art. 3 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. u. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) proszę o następujące informacje: Proszę o szczegółowy
wykaz wszystkich zawiadomień skierowanych przez Burmistrza Miasta Gostynina do
Prokuratury Rejonowej w Gostyninie oraz innych prokuratur w okresie pełnienia funkcji
Burmistrza Miasta Gostynina w latach 1994 – 2010”.
W sprawie tej został wydany wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z
dnia 4 sierpnia 2010 roku w którym zobowiązano Radę Miejską w Gostyninie do wniosku
skarżącego Jarosława Domagały o udzielenie informacji z dnia 11 marca 2010r. Nadanego
drogą elektroniczną o godzinie 10:37 i o godzinie 11:04, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, odrzuca skargę w pozostałym zakresie i zasądza
od Rady Miejskiej w Gostyninie na rzecz skarżącego Jarosława Domagały kwotę 100 zł.,

tytułem zwrotu kosztów postępowania, wyrok uprawomocnił się 26 października 2010 roku.
Radna Małgorzata Kostun – rozumiem, że wniosek został złożony przeciwko radzie,
proponowałabym negocjacje poza sądowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – nie ma takiej możliwości
ponieważ pan Domagała złożył już wniosek do sądu.
Radny Andrzej Robacki – rozumiem, że jest spór, gdyż pan Domagała uważa, że nie otrzymał
wyczerpującej odpowiedzi na zadane maile.
Radca Prawny Barbara Semeniuk – pan Domagała uważa, że nie została mu udzielona
wyczerpująca odpowiedzi, a rada jest zdania, że tak. Każda ze stron inaczej interpretuje
udzieloną odpowiedz. Ponadto państwa musi reprezentować radca prawny bo w przeciwnym
razie musielibyście państwo osobiście wszyscy jeździć na rozprawy. Ze względów
organizacyjnych wskazane jest aby w państwa imieniu udzielał odpowiedzi radca prawny.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w sprawie Jarosława Domagały w przedmiocie nie wykonania przez organ
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 33/V/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Radny Andrzej Robacki – poprosił aby została zdana relacja radzie odnośnie rozstrzygnięcia
sprawy sądowej.

Do punktu 9
Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Gostyninie na 2011 rok.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej marek Małkowski – przedstawił plan kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2011 rok – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie zgłaszali uwag i propozycji do projektu planu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie
na 2011 rok.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 34/V/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 10
Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak – przedstawiła plan pracy Rady
Miejskiej na 2011 rok – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie zgłaszali uwag i propozycji do projektu planu.
Opinie komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna,
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i i Opieki Społecznej – opinia pozytywna,
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treść uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2011 rok.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
UCHWAŁA NR 35/V/11 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 11
Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – poinformowała radnych, iż
przewodniczący każdej z komisji przedstawili swoje plany pracy na komisjach i zostały one
zaopiniowane pozytywnie.

Radni nie zgłaszali zmian i uwag do planów Komisji.
Za przyjęciem planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2011 rok opowiedziało się 13 radnych,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Plany przyjęto.

D o p u n k t u 12
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
Za przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Miejskiej głosowano następująco;
Za podjęciem opowiedziało się - 12 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - 1 radnych.
Protokół został przyjęty.

D o p u n k t u 13
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – w związku z zalewaniem posesji państwa Cieślak
przy ulicy Czapskiego po raz kolejny telefonicznie przekazano problem do Zarządu Dróg
Powiatowych, przygotowano również pisemne wystąpienie do Starosty Gostynińskiego w
sprawie udrożnienia kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z rowu, odwodniającego
wykonanego w ramach inwestycji budowy chodnika ze ścieżką rowerową przy ulicy
Czapskiego. Chodzi tu o udrożnienie odpływów zlokalizowanych na terenach kolejowych.
Inwestycja budowy chodnika przy ulicy Czapskiego była realizowana przez Starostę
z dofinansowaniem miasta w ramach zawartego porozumienia.
Radny Marek Małkowski – poprosił aby informacja ta poszła do zainteresowanych.

D o p u n k t u 14
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy ktoś z państwa ma jakieś
oświadczenia bądź komunikaty do przekazania.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – czy dzieci
z gostynińskich przedszkoli tak jak dzieci szkolne mogą korzystać w cenie promocyjnej
z oferty przygotowanej w okresie ferii zimowych z basenu.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – wszystkie dzieci mogą korzystać z tej oferty.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – prosiłabym aby
za państwa pośrednictwem zachęcić do udziału w projektach, które mam przyjemność
koordynować. Są to trzy projekty, których realizacja rozpoczęła się w lutym, pierwszy projekt
skierowany jest do dzieci z Gostynina w wieku 2 – 6 lat, będą to bezpłatne zajęcia taneczne,

języka języka angielskiego i zajęcia muzyczno – teatralne, zajęcia te sponsoruje unia europejska
Drugi projekt pn.,,Przedsiębiorczy uczeń” skierowany dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych,
spotkania w szkołach już się odbyły, są to warsztaty z przedsiębiorczości. Trzeci projekt
pn.,,Termy szansą na aktywizacje zawodową Gostynińskich kobiet” jest to projekt skierowany
wyłącznie dla pań, które będą mogły skorzystać bezpłatnie z kursów barmańskich,
balistycznych i kelnerskich.
Radny Marek Małkowski – od kiedy rusza ten pierwszy projekt dla dzieci.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – od miesiąca
marca, projekt ten jest skierowany do grupy 30 dzieci. Teoretycznie są to dzieci z rodzin, które
są zagrożone wykluczeniem społecznym bądź z rodzin w których rodzic jest bezrobotny.
Zajęcia taneczne będą się odbywały w szkole tanecznej Cafe Latino na ulicy Słowackiego, w
sali zabaw będą zajęcia rytmiczne i nauka języka angielskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała, iż do biura
rady wpłynęło pismo od dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli
pana Michała Łosia odnośnie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.

D o p u n k t u 15
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Zamykam obrady V sesji
Rady Miejskiej.
Spisały:
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Syska – Szymczak

