
PROTOKÓŁ   NR XLI/2013

z posiedzenia XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji,
z dnia 7 października 2013 roku.

Stan – 15
Obecni – 13

Listy obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1440.

Do punktu 1

Otwarcie Obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  -   Szymczak –  witam Państwa  bardzo
serdecznie. Otwieram obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji. Witam
Radnych  przybyłych  na  obrady,  witam  pana  Włodzimierza  Śniecikowskiego  Burmistrza
Miasta  wraz  pracownikami  Urzędu,  witam  zaproszonych  gości  w  osobach:  panią  Annę
Balcerzak  Wicedyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w Gostyninie,  panią  Beatę  Wasiak  –
Grudzińską Dyrektora Gimnazjum nr 2, pana Stanisława Wróblewskiego Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3, pana Roberta Pypkowskiego Dyrektora Gimnazjum nr 1, pana Andrzeja
Sitka Dyrektora Szkoły Muzycznej w Gostyninie, witam mieszkańców miasta, przedstawicieli
prasy i telewizji. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska -   Szymczak –  odczytała  proponowany
porządek posiedzenia XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Burmistrza  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  pani  Przewodnicząca  ,  wysoka  rado.
proszę  o  wprowadzenie  pod  dzisiejsze  obrady,  projektu  uchwały  dotyczący  Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. Wiąże się to z wprowadzeniem do budżetu zadania
budowa domów mieszkalnych, czyli bloków komunalnych. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – czy ktoś z państwa ma
jeszcze uwagi i propozycję zmiany.

Do porządku posiedzenia nie zgłaszano więcej propozycji zmian i uwag. 



Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  zmieniający  uchwałę  nr
167/XXXI/2012  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  28  grudnia  2012  roku  w  sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022,
opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały wprowadzono do porządku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – proponowany punkt znajdzie
się w porządku jako punkt 10 i tym samym obrady zakończymy punktem 15. 

Za porządkiem posiedzenia, wraz z przyjętym punktem głosowano następująco:
za  -  13       głosów przeciw   - 0          wstrzymało  się - 0
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych:

 Szkoła Podstawowa w Gostyninie nr 1 im. Armii Krajowej,
 Szkoła Podstawowa w Gostyninie nr 3 im. Obrońców Westerplatte,
 Gimnazjum w Gostyninie nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,
 Gimnazjum w Gostyninie nr 2 im. Polskich Noblistów,
 Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 gminy Gostynin.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego p.n. „Przytorze”. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność w przedmiocie utrzymania czystości

w Gostyninie. 
9. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. 
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z

dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-
2022. 

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2013 roku.
12. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII, XXXIX, XL 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  Włodzimierz  Śniecikowski –  odczytał  sprawozdanie  z  działalności
Burmistrza Miasta Gostynina za okres od dnia 27 czerwca 2013r.  do dnia 4 października
2013r.  – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania.

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – odczytała interpelację radnej
Agnieszki Korajczykl – Szyperskiej  - treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska -   Szymczak –  czy ktoś  z  państwa ma
zapytania?.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – dodam tylko, że ta interpelacja była napisana 8
sierpnia.  Mam  prośbę  o  namalowanie,  czy  naprawienie  znaków  poziomych  przejść  dla
pieszych przy Przedszkolu nr 4 i przy Gimnazjum nr 2 ponieważ pozostały tam tylko ślady
przejść  dla  pieszych,  natomiast  to  jest  teren  na  którym to   bezpieczeństwo powinno być
zachowane i te przejścia powinny być widoczne. 
Druga sprawa czy jest szansa aby w budżecie miasta na 2014 znaleźć środki na tzw. zajęcia
dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, chodzi o rytmikę, taniec, j. angielski.
Wiem, że wiele samorządów z własnych środków pokrywa koszty zajęć dodatkowych i czy
byłaby u nas też możliwość sfinansowania tych zajęć dodatkowych.?.

Radna Lidia Pawikowska – czy teren przed dworcem PKP należy do miasta?. Jeżeli tak, to
czy jest planowana naprawa tego miejsca.

Radny Tadeusz Łosiewicz – czy oświetlenie w przejściu „Przeskok’ będzie świecić?.

Radny  Andrzej  Robacki –  mam  prośbę  od  mieszkańców,  czy  coś  wiadomo  panu
Burmistrzowi na temat mieszkanki, która od 20 lat żyje na działkach i co z tym zamierza
zrobić? 
Druga sprawa dotyczy chodnika przy ul. Kowalskiej – był tam wypadek, czy wiadomo o tym,
i  co  związku  z  tym  planowane  jest  do  zrobienia.  ?  Proszę  o  odpowiedź  na  piśmie,  bo
mieszkańcy proszą aby otrzymali odpowiedź na piśmie. 
 



Do punktu 5

Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych.

 Szkoła Podstawowa w Gostyninie nr 1 im. Armii Krajowej.

Wicedyrektor Szkoły  Podstawowej  nr 1  Anna Balcerzak –  przedstawiła  informację  na
temat podsumowania roku szkolnego 2012/2013 i organizacji roku szkolnego 2013/2014 –
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Marek Małkowski – jak wygląda sprawa schodołazu, czy rodzice są zadowoleni.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Anna Balcerzak – na chwilę obecną dziecko ze
schodołazu nie  korzysta  ponieważ bardzo się  tego urządzenia boi.  Nie wykluczamy,  że z
biegiem czasu sytuacja taka nastąpi, że będzie korzystać. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – czy są szanse na zrealizowanie placu zabaw
przy szkole. 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Anna Balcerzak – nie otrzymałam do tej  pory
odpowiedzi od pana dyrektora Łosia czy mamy składać wniosek. 

 Szkoła Podstawowa w Gostyninie nr 3 im. Obrońców Westerplatte,

Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 3 Stanisław Wróblewski -  przedstawił  informację na
temat podsumowania roku szkolnego 2012/2013 i organizacji roku szkolnego 2013/2014 –
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – wrócę do miasteczka rowerowego, do państwa
radnych zwróciłam się z prośbą , aby w przyszłorocznym budżecie, przynajmniej niewielkie
środki zapisać na remont tego miasteczka. Koszt jednego znaku to koszt 60,00 zł. – 80,00 zł.
jest  tam  około  30  znaków.  za  niewielkie  pieniądze  można  by  przygotować  miasteczko
rowerowe przynajmniej do jakiejś użyteczności. W nowej perspektywie finansowania 2014-
2020 myślę, że będzie wiele możliwości aby pozyskać środki na zrobienie profesjonalnego
miasteczka,  a  to  należy już do organu prowadzącego żeby planować pozyskiwanie takich
środków.  Druga  sprawa  ,  mam  pytanie  do  organu  prowadzącego,  czy  składali  państwo
wnioski  w konkursie,  który był  ogłoszony we wrześniu,  z  którego można było  pozyskać
bardzo duże pieniądze na przygotowanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych
do świadczenia  wysokiej  jakości  usług  na rzecz  dzieci  w wieku przedszkolnym.  To były
projekty systemowe, więc nie trzeba było wnosić wkładu własnego, a można było pozyskać
środki na zatrudnienie logopedy, nauczycieli, wyposażenia oddziałów przedszkolnych.?. 



Radny Tadeusz Łosiewicz – otrzymaliśmy pismo i na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego  rozpatrywaliśmy  pismo.  Byłem  na  tym  miasteczku  rowerowym,  zrobiłem
zdjęcia,  pokazałem  na  Komisji.  Faktycznie  ten  asfalt  nie  najlepiej  wygląda,  ale  można
przeżyć, tam najbardziej znaki są w fatalnym stanie, ale słyszałem z inicjatywy dyrektora to
się   da  (jakby  środki  były  w  budżecie  byłoby  fajnie),   ale  myślę,  że  dyrektor  ma  tyle
inicjatywy , że da sobie radę.  

Radny  Marek  Małkowski –  miasteczkiem  interesowałem  się  trochę  wcześniej  i  trzeba
pochwalić pana dyrektora pod jednym względem – tam zrobił się teraz porządek alejki są
wykorytowane,  odprowadzona  jest  woda.  Jeżeli  nie  udało  by  się  pozyskać  znaków  za
przysłowiową złotówkę, to jestem za tym abyśmy te pieniądze znaleźli. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – odnośnie składania wniosków, to wiem że pani
dyrektor Przedszkola nr 2 składała i pozyskała takie środki. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – to ja wiem, projekt został zrealizowany, ale
teraz  we  wrześniu  był  ogłoszony  konkurs  tylko  dla  szkół  które  prowadzą  oddziały
przedszkolne.  Ja informowałam pana Łosia  o takiej  możliwości.  Moje pytanie brzmi:  czy
szkoły podstawowe –  organ  prowadzący złożyliście  takie  wnioski,  gdzie  była  możliwość
pozyskania  naprawdę  bardzo  dużych  pieniędzy,  na  zatrudnienie  logopedy,  nauczycieli  i
wyposażenie oddziałów przedszkolnych?.

Zastępca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor –  nie  ma  takiej  wiedzy  w  tej  chwili,  musimy
skontaktować się z dyrektorem. 

 Gimnazjum w Gostyninie nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Robert Pypkowski – chciałem się chwileczkę zatrzymać przy
budynku – dzięki pomocy Urzędu Miasta organu prowadzącego, otrzymaliśmy ponad 58 tyś
zł. na dach, remont schodów zewnętrznych , schodów ewakuacyjnych dzięki temu uczniowie
podczas alarmów, uroczystości mogą bezpiecznie korzystać ze schodów ewakuacyjnych. Stan
dachu wymagał już remontu ponieważ, zarówno instalacja odgromowa, która była zużyta,
która zatrzymywała śnieg stanowiła duże zagrożenie. Mimo to iż czyściliśmy dach od śniegu
to instalacja odgromowa zatrzymywała śnieg i dochodziło do sytuacji, że nagle spadały duże
ilości śniegu. dzisiaj wszystko to jest zrobione. serdecznie dziękuje, że mogliśmy poprawić
bezpieczeństwo. Drugą sprawą na poprawę bezpieczeństwa jest poprawa instalacji i na terenie
całego budynku szkoły są ułożone kable pod kamery do monitoringu teraz musimy znaleźć
około 1500,00 zł. na kamery, ale sądzę, że firma ubezpieczeniowa która ubezpiecza naszych
uczniów nam pomoże. Co roku zdobywamy około 1000,00 zł. 1200,00 zł. tzw. pomocy, która
pozwala nam na modernizację np. monitoringu. Firma ubezpieczeniowa jest otwarta na tego
typu pomoc. 



Dyrektor  Gimnazjum  Nr  1  Robert  Pypkowski –  przedstawił  informację  na  temat
podsumowania roku szkolnego 2012/2013 i organizacji roku szkolnego 2013/2014 – materiał
na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – ile tych rzutników potrzeba?.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Robert Pypkowski – około 8 rzutników.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – chciałam się odnieść do wypowiedzi pani radnej
Korajczyk , ponieważ nieprawdopodobnym wydawało mi się, że nie składaliśmy wniosku a
była taka możliwość. Chcę pani powiedzieć, że ten program dotyczył obszarów wiejskich,
dlatego nie składaliśmy wniosku. 

 Gimnazjum w Gostyninie nr 2 im. Polskich Noblistów,

Dyrektor Gimnazjum nr 2 Beata Wasiak – Grudzińska - przedstawiła informację na temat
podsumowania roku szkolnego 2012/2013 i organizacji roku szkolnego 2013/2014 – materiał
na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

 Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie.

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej Andrzej Sitek - - przedstawił informację na temat
podsumowania roku szkolnego 2012/2013 i organizacji roku szkolnego 2013/2014 – materiał
na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska -   Szymczak –  dziękuję dyrektorom za
przybycie. Ogłaszam 15 minut przerwy.

(….po przerwie)
(posiedzenie sesji opuściła radna Małgorzata Kostun – Sowa)

Do punktu 6

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 gminy Gostynin.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – witam na sali Kierownika
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  panią  Renatę  Zagorską  oraz  pana  Włodzimierza
Frontczaka naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. 
W punkcie tym proszę o zabranie głosu panią Renatę Zagórską. 



Kierownik Miejskiego  Ośrodka Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska –  na  dzisiejszej
sesji przedstawię państwu ocenę zasobów pomocy społecznej, która zastąpiła swego czasu
nazewnictwo bilans potrzeb pomocy społecznej, teraz nowa nazwa ocena zasobów pomocy
społecznej. Dokument został przygotowany w oparciu o sytuację społeczną, demograficzną
miasta  Gostynina  w roku 2012.  Dokument  charakteryzuje  w szczególności  infrastrukturę,
kadrę  działającą,  organizacje  pozarządowe  i  ponoszone  nakłady  finansowe  na  zadania
pomocy społecznej. Ocena obejmuje również dane osoby korzystającej z pomocy społecznej
czyli naszego klienta oraz rozkład ilościowy. uzyskane dane to ważne informacje pozwalające
na  ocenę  sytuacji  i  przyjęcie  kierunków polityki  społecznej  oraz  planowanie  budżetu  na
zadanie związane z zabezpieczeniem niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które nie
są w stanie uczynić tego samodzielnie. Dokument był przedstawiony znacznie wcześniej ,
składa się z szeregu tabel, statystycznych danych, których teraz omawianie byłoby bardzo
czasochłonne więc skupię się na wynikach końcowych i prognozach które są najistotniejsze
dla  dalszej  działalności  szeroko  rozumianej  polityki  społecznej  w  Ośrodkach  Pomocy
Społecznej  jako  pomocy  społecznej.  Dokument  się  składa  z  wprowadzenia  czyli  ogólna
charakterystyka  miasta  Gostynina,  dane  o  sytuacji  demograficznej,  społecznej,  dane  o
korzystających z pomocy i wsparcia inne rodzaje pomocy i świadczeń w tym świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny, zasoby instytucjonalne, pomoc finansowa na zwiększenie
tych  zasobów  instytucjonalnych,  kadry  jednostki  organizacyjnej  pomocy  społecznej,
zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, tutaj głównie chodzi
o wolontariuszy i  staże,  koszty zasobu instytucjonalnego,  środki  finansowe na wydatki  w
pomocy społecznej, aktywność projektowo programowa, czyli programy unijne i programy ze
środków  pozyskiwanych  z  ministerstwa  pracy  i  polityki  społecznej,  współpraca  z
organizacjami  pozarządowymi  to  są  zadania  zlecone  w  obszarze  pomocy  i  wsparcia,
wskaźniki  oceny  zasobów  pomocy  społecznej,  kadra  pracowników  socjalnych,  koszty
utrzymania  rodziny  i  osoby  korzystające  z  pomocy  i  wsparcia,  powody  przyznawania
pomocy, pomoc w formie świadczeń, pomoc w formie usług, pomoc instytucjonalna, odmowa
pomocy i  wparcia  tylko wydanych w zakresie pomocy społecznej.  Jest  taki punkt bardzo
istotny jako wnioski końcowe, więc na tym głownie bym się chciała skupić. Przedstawione w
ocenie zasobów pomocy społecznej  dane ukazują sytuację społeczno-  demograficzną oraz
stawiane przed  realizatorami działań z zakresu pomocy społecznej wyzwania. Podstawowym
zadaniem  jest  wspieranie  osób  i  rodzin  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokajania
niezbędnych potrzeb życiowych,  oraz  umożliwienie  im przezwyciężania  trudnych sytuacji
życiowych których nie są w stanie tego uczynić. Z powyższą tematyką związany jest szereg
kwestii wykraczających poza obszar oddziaływania pomocy społecznej i zadań statutowych,
dotyczą one m.in. rynku pracy, ochrony zdrowia, sytuacji mieszkaniowej i oświatowej. Na
stopień  rozwiązywania  kwestii  społecznych  na  terenie  miasta  Gostynina  mają  wpływ
zamierzenia  i  działania  realizowane  prze  inne  podmioty  polityki  społecznej,  usytuowane
zarówno na szczeblu lokalnym jak i ponadlokalnym. Powodzenie działań pomocy społecznej
jest  znacznie  w  dużej  mierze  zależne  od  wyników  podejmowanych  działań  w  innych
obszarach polityki społecznej. Głównym celem polityki społecznej jest umożliwienie osobom,
rodzinom przezwyciężania  różnych  sytuacji  życiowych  i  doprowadzenie  do  ich  życiowej
samodzielności, integracji ze środowiskiem. Chciałam tutaj podkreślić bardzo istotną rolę, że
ocena zasobów pomocy społecznej jest przedstawiana dopiero po raz drugi, niemniej o rok



oceny jest 2010, 2011 i obecnie 2012 i z tych danych wynika, że z pomocy społecznej jako w
naszym konkretnie ośrodku poprzez realizowanie ustawy o pomocy społecznej jest spadek
klientów,   dokładnie  98.  Tylko  możemy  być  z  tego  zadowoleni,  że  nie  przybywa  nam
klientów, a wpływa na to, że praca socjalna czyli to nowe narzędzie szeroko rozumianej pracy
socjalnej, która aktywizuje ludzi do podejmowania działań, a nie opierania się tylko o to aby
ubiegać się u nas o tzw. środki finansowe. Są podpisywane wszelkiego rodzaju kontrakty
socjalne,  uwarunkowane działaniem klienta i  potem tzw. wynagradzaniem. chodzi o to że
klient ma podjąć swoje działania, żeby cokolwiek mógł oczekiwać ze strony naszej instytucji.
Przy planowaniu budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej na następny rok należy
wziąć  pod  uwagę  następujące  kwestie:  ze  statystyki  przedstawionej  struktury  wiekowej
wynika,  iż  nastąpi  wzrost  wielkości  populacji  ludności  w  wieku  poprodukcyjnym  takie
prognozy ukierunkowują cele strategiczne pomocy społecznej na szeroko rozumianą pomoc
w podeszłym wieku, a przede wszystkim zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie
osób starszych w domach pomocy społecznej i zabezpieczenie usług opiekuńczych. Co do
usług opiekuńczych nie mamy żadnych problemów jeszcze środki są, tylko można by pokusić
się o taką dygresję, że klienci rezygnują z ilości godzin, nie tyle  rezygnują w ogóle z usług co
z ilości godzin, ponieważ przy skromnym budżecie ta opłata, którą ponoszą procentowo (jest
ona bardzo mała na tle innych gmin) , pozwalają sobie np. na dwie godziny, a maksymalna
ilość godzin jest  nawet  do dziesięciu.  Jeżeli  chodzi  o  drugi  punkt  to  będzie:  niepokojąco
wzrasta liczba rodzin niewydolnych wychowawczo, jeżeli możemy mówić, że cokolwiek nas
niepokoi na terenie pomocy społecznej to ten sektor jest najbardziej narażony na to, że moi
pracownicy  muszą  tu  mocno  się  skupiać.  Jaki  z  tego  wniosek:  należy  kontynuować
zatrudnienie i rozwijanie form pracy asystentów rodzinnych w celu umożliwienia powrotu
dzieci  z  pieczy zastępczej  do  rodziny biologicznej  oraz  zapobieganie  odbieraniu  dzieci  z
rodzin  zastępczych  –  czyli  ten  drugi  punkt  jest  dla  nas  najistotniejszy.  Dobra  praca  z
asystentem  rodziny  powoduje  to,  że  dziecko  do  pieczy  nie  trafia.  W  ośrodku  naszym
zatrudnionych jest dwóch asystentów, mają po 9 rodzin, każda z pań pracuje z 9 rodzinami
szczególnie  trudnymi  rodzinami.  Po  analizie  rocznej  stwierdziliśmy,  że  tylko
niepowodzeniem zakończyła się praca z trzema rodzinami,  nie tyle zakończyła się co jest
mało efektywna. jeżeli chodzi o pozostałe rodziny, bezwzględnie są to duże efekty, rodzina
wchodzi na tzw. normalny tor. Co nie może oznaczać, że mogą być niespodzianki, że nie
obejmujemy pomocą jakiejś rodziny, a takowej nie znamy. Takie interwencje są podejmowane
u  klientów  którzy  nie  korzystają,  mieszkańców  Gostynina,  ale  nie  zarejestrowanych  w
naszym ośrodku.  Bezwzględnie  asystent  w naszym ośrodku powinien  być  jako ten  nowy
człowiek pomocy społecznej od roku funkcjonujący utrzymany. rozwijanie i upowszechnianie
form aktywnej integracji społecznej zawodowej oraz umożliwienie dostępu do nich  osobom i
rodzinom  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  przy  pomocy  zewnętrznych  środków
finansowych z projektu w ramach europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów i
konkursów  finansowanych  z  budżetu  państwa.  jak  państwo  wiecie  program  unijny
realizujemy piąty rok, jesteśmy przy końcówce. W 2014 również on będzie, ale mamy teraz
nowy program ze środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nazwy on
się „Okno na świat”.  Jest to program dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bo tylko w tym
programie  takie  osoby mogą  być  objęte  wsparciem.  Zintegrowanie  i  ścisła  współpraca  i
koordynacja działań instytucji i organizacji  dla zaspokajania potrzeb członków społeczności



lokalnych  na  rzecz  aktywizacji  osób  i  rodzin  korzystających  ze   świadczeń  pomocy
społecznej. Cała ocena zasobów pomocy społecznej nie skupia się tylko na naszym ośrodku
jako  ośrodku  tylko  we  współpracy  z  innymi  instytucjami  sądem,  prokuratorami,  służbą
zdrowia.  Pracownik socjalny ani  nikt z samej  instytucji  jeśli  chodzi o wydanie dziecka z
domu  nie  może  sam  uczestniczyć,  musi  być  cała  inna  osłona  instytucjonalna.  Ludzi
pytających o domy pomocy społecznej jest więcej to zaznaczyłam, usługi  opiekuńcze one są
tematem nadal bardzo istotnym może się masa ludzi zgłosić bo są środki na to jeszcze,  i
oczywiście asystent rodziny który jest doskonałą formą. Pracownik socjalny  jest do godziny
1500 , natomiast asystent rodziny wchodzi w różnych godzinach nie zapowiadając o której
godzinie wchodzi, czyli  ta rodzina nie kończy swojej dyscypliny o 1500 tak jak pani z urzędu,
tylko również ma tą świadomość, że jeszcze może być dopatrywana przez następne godziny
do  2200,  a  jak  były  konieczności  to  były  i  po.  Wróciły  dzieci  z  rodziny wielodzietnej  z
instytucji państwowego domu dziecka do rodziny, to jest efekt pracy pomocy społecznej. 

Radny  Tadeusz Łosiewicz –  w gazecie  ukazał  się  artykuł,  że  osoba 20 lat  mieszka  na
działce, czy ona się zgłosiła do pani?. Jest nazwisko podane Grażyna Zielińska. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – nie zgłaszał się ,
nie  jest  to  nasza  klientka.  Znam nazwisko  tej  pani,  swego  czasu,  jak  jeszcze  nie  byłam
szefującą tej instytucji przypominam sobie sytuację z tym, ale w tej chwili na pewno nie jest
to nasza podopieczna. Nie znam sytuacji tej pani. Czasami jest tak, że ludzie z wyboru chcą
mieszkać. Nie odnoszę się do tego artykułu ponieważ go nie znam, natomiast znam wiele
różnych  sytuacji  gdzie  mimo naszych działań,  starań  ludzie  odmawiają  pomocy,  bo  chcą
mieszkać w takich a nie innych warunkach. Tego są przykłady ciągnących się spraw w sądzie,
gdzie klienta umieściliśmy poza jego wolą (i nie wiem czy dobrze zrobiliśmy) na pewno mam
przekonanie, że jako osoba z tej że działki nie mogłam zrobić inaczej, ale wygląda na to, że
robiąc coś dla człowieka dobrze czasami można być ciąganym jeszcze do odpowiedzialności,
Ja np. jestem do prokuratury, dlatego, że napastniczo zadziałaliśmy jako instytucja. Człowiek
mieszkał  w  śmieciowisku,  zagrażał  swojemu  życiu,  i  teraz  mam  jeszcze  wiele
nieprzyjemności. Nie wiem co ten artykuł zawiera w treści, ale czasami jest tak, że jest wiele
czynników, że ktoś mieszka na działkach, że ktoś chce być chorym. Zatrudnieni jesteśmy do
pomocy, kiedy klient chce tej pomocy. 

Radny  Tadeusz Łosiewicz – pytanie było czy się zgłaszała?. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – ja nie znam. W tej
chwili na pewno nie.

Do punktu 7



Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego p.n. „Przytorze”. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
prezentowany projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  p.n.  „Przytorze”   powstał  w  wyniku  zgłoszonych
telefonicznie uwag z wydziału prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i te uwagi
dotyczą uchwały, która byłą wcześniej podejmowana generalnie w tej sprawie jest to uchwała
z dnia 27 maja 2013 r.  to była uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gostyninie
przy  terenie  kolejowym  pomiędzy  ul.  J.  Ozdowskiego  i  ul.  A.  Czapskiego  dla  układu
komunikacyjnego ,miasta przyjętego uchwałą nr 106/XIX/2012 z  dnia  28 lutego 2012r. w
zakresie  dróg  oznaczonych  w  tym  planie  symbolami  18  KDL i  19  KDL oraz  zmiany
miejscowego planu przyjętego uchwałą nr 130/XVIII/00 z dnia 29 lutego 2000r. Uchwała z
dnia  27  maja  miała  zmienić  dwie  wcześniej  podjęte  uchwały  ,  czyli  dwa  plany
zagospodarowania  przestrzennego  i  w  takim kształcie  została  podjęta  przez  radę  Miasta,
niestety  kiedy  przesłaliśmy  ją  do  Urzędu  Wojewódzkiego,  Wydział  Prawny  zgłosił  nam
pewne  zastrzeżenia.  Ponieważ  to  wszystko  może  zrodzić  na  koniec  jakieś  poważne
perturbacje, mogłoby nawet dojść do uchylenia podjętej przez radę uchwały to uznaliśmy, w
porozumieniu  z Wydziałem Prawnym że najlepiej  będzie tą uchwałę,  która była podjęta
uchylić i  zamiast niej  właśnie inaczej sprecyzować prawnie. Ponieważ tutaj  chodzi o taką
interpretację prawną,   a  nie  o merytorykę.  Dlatego też proponujemy dzisiaj  też  podjąć tą
uchwałę, która uchyli tamtą uchwałę i uprości cały tytuł, a przede wszystkim spowoduje to, że
nie  będzie  to  uchwała,  która  zmienia  dwa  plany,  które  wcześniej  były  uchwalone,  tylko
uchwała, która uchwali zupełnie nowy plan, ale na tym samym obszarze, także merytorycznie
się tutaj nic nie zmienia, cały czas mówimy tutaj przedmiotowo o tym samym o czym mówiła
uchwał  z  dnia  27  maja  tylko  jest  to  inaczej  zredagowane  prawnie,  w  ten  sposób  że  w
porozumieniu z wydziałem prawnym taka uchwała będzie ich najbardziej zadowalała i myślę,
że to jest dobry krok, żeby tamtą uchylić, a wprowadzić taką uchwałę. 

Opinie Komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – odczytała projekt uchwały.

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

UCHWAŁA NR 203/XLI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 8

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność w przedmiocie utrzymania czystości w
Gostyninie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – w miesiącu lipcu wpłynęła
skarga pana Józefa Senczyszyn – odczytała skargę na bezczynność Urzędu Miasta w sprawie
o utrzymanie czystości w Gostyninie – skarga stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  każdy z  właścicieli  posesji  może  sobie
zadzwonić po firmę, która odbiera odpady, i wystawia mu fakturę którą składa do urzędu i
urząd płci, a wtedy firmie nie dopłaca tej kwoty. Pan widocznie nie wiedział, że tak można
zadziałać. Z firmą się pożegnaliśmy i dzisiaj już problemów nie ma. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  -   Szymczak –  paragraf  pierwszy  tej
uchwały ma taki zapis nie uwzględnia się / uwzględnia się .

Radny Marek Małkwoski – czy to pismo jest skierowane do pani Przewodniczącej?.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  -   Szymczak –  do  Rady  Miejskiej.
Wcześniej odpisałam na pismo, aby pan się nie denerwował, że się nie podejmuje pewnych
kroków. 

Radny Tadeusz Łosiewicz – mamy dwa rozwiązania uwzględnić lub nie uwzględnić. Jeśli
jest sprawa załatwiona to nie uwzględniamy. 

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – tą  czynność ustawową za nas wykonuje
wynajęta firma, jeżeli ta firma się nie wywiązała w terminie, a pan nie skorzystał z tego co ja
wcześniej powiedziałem, to jak następnym razem przyjechała śmieciarka to zabrała wszystkie
śmieci. Jest zasada ustawowa, że wszystkie śmieci pochodzące z gospodarstw domowych są
miasta własnością. tak naprawdę odpady zostały mu zabrane przez miasto. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – ten pan jest mieszkańcem
Spółdzielni Mieszkaniowej. Chodziło o to, że w altankach śmietnikowych był bałagan, ale to
tak się zrobiło w pewnym momencie i zostało potem rozwiązane. 

Za nie uwzględnieniem skargi Pana Józefa Senczyszyn opowiedziało się 11 radnych, 1 głos
wstrzymujący się, głosów przeciw nie było.
Skargę nie uwzględniono.

UCHWAŁA NR 204/XLI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 9

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. 

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  przedstawiliśmy  projekt  uchwały  zmieniającej
uchwałę budżetowa na 2013 rok w którym proponujemy dokonać zmian zarówno po stronie
dochodów jak  i  wydatków  budżetowych  .  Jeszcze  do  przedstawionego  projektu  uchwały
chciałam  zgłosić  dwie  autopoprawki  jedna  dotyczy  zwiększenia  planu  dochodów
majątkowych  oraz  wydatków  bieżących  o  kwotę  9.320,00  zł.  oraz  druga  autopoprawka
dotyczy kwoty 15.000,00 zł. ta dotyczy przeniesienia planu w wydatkach majątkowych. W
dniu dzisiejszym otrzymaliście projekt tej uchwały uwzględniający już obie te autopoprawki,
a  konieczne  jest  wprowadzenie  do  wcześniej  przekazanego  materiału  tych  dwóch  rzeczy
ponieważ  są  jeszcze  chętni  na  zakup  drewna  z  lasu  komunalnego  jeszcze  w  tym roku  i
niezbędne  jest  zwiększenie  wydatków  związanych  z  jego  pozyskaniem  oraz  ta  druga
autopoprawka  z  wprowadzeniem  tej  kwoty  w  dniu  dzisiejszym  ponieważ  będziemy
rozpoczynać  przygotowania  do  realizacji  zadania  inwestycyjnego.  Po  wprowadzeniu
proponowanych  zmian  plan  dochodów  ogółem  zwiększy  się  10.200,00  zł  zwiększając  o
880,00 zł. plan dochodów bieżących oraz o kwotę 9.320,00 zł. dochody majątkowe. Pozostała
kwota  w  dochodach  bieżących  tj.  103.086,00  zł   stanowi  przeniesienie  planu  pomiędzy
tytułami w klasyfikacji budżetowej. Następnie wydatki budżetu ogółem zwiększą się o kwotę
10.200,00  zł.  i  o  tę  kwotę  zwiększą  się  wydatki  bieżące  jest  to  per  saldo  zwiększenia  i
zmniejszenia  planu.  Tutaj  pozostała  kwota  tj.  45.560,00  zł.  stanowi  przeniesienie  planu
pomiędzy klasyfikacją budżetową w tym 30.000,00 zł. w wydatkach bieżących i 15.000,00 zł.
w  wydatkach  majątkowych.  Wprowadzamy  nowe  przedsięwzięcie  pod  nazwą  „Budowa
budynku  wielorodzinnego  z  lokalami  socjalnymi  przy  ul.  Targowej”.  Na  podstawie
przedstawionej uchwały dochody bieżące zostaną zwiększone o 880,00 zł. z tytułu darowizny
pieniężnej otrzymanej z PZU, i o tę kwotę zwiększą się wydatki bieżące w planie finansowym
w  Gimnazjum nr  1  z  przeznaczeniem  na  modernizację  monitoringu  w  tej  placówce.  W
dochodach  bieżących  dokonujemy  przeniesienia  środków  pomiędzy  tytułami  klasyfikacji
budżetowej  zmniejszając  o  kwotę  103.086,00  zł.  wpływy  z  odpłatności  rodziców  za
świadczenia  udzielana  przez  przedszkola  i  zwiększając  o  tę  kwotę  tj.  o  103.086,00  zł.
dochody z  tytułu  dotacji  celowej  otrzymywanej  na  realizację  własnych  zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego. Tą dotację otrzymaliśmy w tej kwocie na miesiąc wrzesień –
październik. Ta zmiana dokonywana jest na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty,
która  wprowadza  maksymalną  stawkę  jaką  rodzic  ma  zapłacić  za  1  godzinę  opieki  w
przedszkolu. Następnie proponujemy zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 9.320,00 zł. z
tytułu wpływów ze sprzedaży drewna i o tę kwotę oraz o kwotę 560,00 zł., która pochodzi z
przeniesienia  planu  zwiększa  się  wydatki  związane  z  pozyskaniem drewna  z  pielęgnacją
drzew w lasach komunalnych. Plan się zwiększy w łącznej kwocie o 9.880,00 zł. z tytułu
usług. W wydatkach bieżących dokonujemy przeniesienia planu w kwocie 30.000,00 zł.  z
klasyfikacji 80104 do rozdziału 80106 są to dotacje przedmiotowe, taka klasyfikacja jest dla
niepublicznego punktu przedszkolnego „Zielony Ogródek”. 



Na Komisji pan Małkowski pytał czy ten punkt przedszkolny mieści się na ul. Mickiewicza –
tak, to jest dla tego punktu. 
W  wydatkach  majątkowych  dokonujemy  przeniesienia  planu  w  kwocie  15.000,00  zł.
zmniejszając wydatki na zadaniu inwestycyjnym „termomodernizacja komunalnego budynku
mieszkalnego przy ul.3 Maja 20 , z przeznaczeniem na przygotowanie przedsięwzięcia pn.
Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej. 

Opinie Komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – odczytała projekt uchwały.

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

UCHWAŁA NR 205/XLI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  - projekt tej uchwały został przedłożony w związku
z przedłożeniem przedsięwzięcia „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi
przy ul.Targowej”.  Tutaj  wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 70.000,00 zł.
oraz limity wydatków w bieżącym roku oraz roku przyszłym. Projekt uchwały WPF zawiera
zmiany  wynikające  z  wcześniej  podjętej  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie,  a  także
również dostosowaliśmy Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian w budżecie dokonanych
na podstawie podjętej  uchwały oraz wydanych zarządzeń burmistrza miasta w miesiącach
sierpień  i  wrzesień.  szczegółowo  wypisaliśmy  te  kwoty,  które  wynikają  z  zarządzeń
burmistrza, a które z sierpniowej uchwały budżetowej. 

Radna Agnieszka  Korajczyk –  Szyperska –  pan  burmistrz  powiedział  by coś  więcej  o
inwestycji , którą planuje o tej budowie bloków, jaki to będzie zakres kwotowo, ile rodzin
znajdzie mieszkanie.?. 

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – opracowana będzie dokumentacja, one będą
takie  same  jak  tam  są,  budynek  będzie  w  kształcie  litery  „L”  ,  mieszkań  tam  będzie
osiemdziesiąt kilka. Jeżeli będzie tam budowane przedszkole to byłoby mniej ale ponieważ
jest oferta i tam ma powstać  przedszkole prywatne, będzie więcej mieszkań. Rozmawiałem
telefonicznie z tymi inwestorami i są zdecydowani, jeśli by prywatne powstało przedszkole to
po co zajmować w tych obiektach lokale na przedszkole, to będziemy dotacje opłacać w tym



przedszkolu. Finansowanie – jakoś przez wszystkie lata udawało mi się i mam nadzieję, że
miasto i tym razem otrzyma 30% dofinansowania. 

Radny  Andrzej  Robacki –  mam  prośbę  do  pani  skarbnik,  aby  wyjaśniła  pozycję  w
załączniku nr 2 pozycją dotycząca budowy Miejskiego Centrum Handlowego. Kwoty do roku
2022. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  - są to wydatki związane ze spłatą wierzytelności,
ponieważ wykup wierzytelności nie jest ani kredytem, ani pożyczką, więc spłaty tego wykupu
będą dokonywane z  wydatków majątkowych inwestycyjnych.  Tu są  na  poszczególne  lata
zaplanowane te kwoty, które jeszcze pozostały do zapłaty. 

Radny Andrzej Robacki – jak to całościowo wygląda do tej inwestycji. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  - teraz został złożony wniosek w II połowie półrocza
do Jednostki i czekamy na kontrole w tej chwili, może to trwać do pół roku. Częściowo środki
otrzymaliśmy,  teraz  łączne  rozliczenie  poszło  do  Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania
Programów Unijnych i czekamy, jeszcze na 5% z dotacji, po kontroli jest uruchamiana. 

Radny Andrzej Robacki – nie mogę zrozumieć. Ja pytam o rozliczenie całości tej inwestycji
i jak to się ma do dotacji jaka wpłynęła do Urzędu.?. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  - w tej chwili nie mam takich danych przed sobą,
ponieważ nie było takiego punktu o rozliczeniu tej inwestycji. Inwestycja około 20 mln zł.
dofinansowani dostaliśmy  w kwocie około 14 mln zł. które już wpłynęło. Została inwestycja
zakończona  jeszcze  w  I  półroczu  ponosiliśmy  wydatki,  prowadziliśmy  tą  inwestycję  w
partnerstwie  z  Mazowieckim Zarządem Dróg,  jednakże  my będziemy beneficjentem tych
środków. Ta inwestycja została zakończona w połowie maja, po odbiorach końcowych został
złożony  wniosek.  Czekamy,  aby  Mazowiecka  Jednostka  rozpatrzyła  nasze  rozliczenie,
przyjedzie kontrola i po kontroli resztę dofinansowania mamy otrzymać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, 1głos  przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Przeciw głosował radny Andrzej Robacki.

UCHWAŁA NR 206/XLI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 

Do punktu 11



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2013 roku.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Burmistrz Miasta przedstawił Radzie informację o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. W uchwalonym w grudniu 2012 roku
budżecie miasta na 2013 rok w ciągu I półrocza dokonywane były zmiany zarówno w planie
dochodów jak i wydatków budżetowych. Ostatecznie na koniec I półrocza plan dochodów
osiągnął kwotę 49.229.093 zł. i został wykonany w 48,37%. osiągając kwotę 23.812,476,79zł
w stosunku do roku ub.  wykonanie  jest  wyższe o ponad 15 pkt  procentowych.  Dochody
Gminy dzielą się na trzy kategorie: pierwszą z nich są dochody własne, które stanowią ponad
połowę naszych dochodów  i  na plan w kwocie 29,653,741,25 zł.  Zostały zrealizowane w
ponad  41  % osiągając  kwotę  12.283.079,40 zł.  Dochody te  obejmują  przede  wszystkim:
dochody  z  udziałów  gmin  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  .  Są  to
dochody  głównie  pochodzące  z  udziałów  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  os
prawnych i fizycznych (CIT i PIT), podatki ( podatek od nieruchomości, podatek od środków
transportowych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, zryczałtowany
podatek obrotowy i dochodowy w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób
fizycznych) i  opłaty  lokalne (targowa,  skarbowa,  opłata  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi, od posiadania psów, produktowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, lokalne
opłaty pobierane na podstawie ustaw- za zajecie pasa drogowego, adiacencka, za zezwolenie
na  uprawianie  amatorskiego  połowu  ryb), dochody  z  majątku gminy  (pochodzące  ze
sprzedaży lub dzierżawy – komunalnych lokali użytkowych, garaży i dzierżawy gruntów),
wpływy od jednostek pobierających opłaty za usługi komunalne, inne jak:  spadki, zapisy i
darowizny, odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochody gminy,
dochody z  kar  pieniężnych  i  grzywien  określonych  odrębnymi  przepisami,  inne  dochody
należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
Należy  podkreślić,  iż  podstawowym  dochodem  własnym  gmin  jest  udział  w  podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości.  Udziały we wpływach z
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  i  prawnych,  stanowią  największą  pozycję  w
dochodach własnych osiągając pułap powyżej 21% łącznie na plan 12.146.608 zł. dochody te
zostały zrealizowane w 42,34% co kwotowo wynosi 5.142.621,93 zł.   dochody te zostały
zaplanowane na podstawie informacji ministra finansów o szacowanych i prognozowanych
wpływach. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych
na  terenie  gminy  w  wysokości  37,42% wpływów,  udział  we  wpływach  z  podatku
dochodowego  od  osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych  nie  mających  osobowości
prawnej,  posiadających  siedzibę  na  terenie  gminy,  w  wysokości  5% (w  przypadku
wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów lub zakładów położonych na terenie innych gmin,
dochody te  przekazywane  są  do  budżetów tych  gmin,  na  których  terenie  położone  są  te
zakłady lub oddziały,  w proporcji  do liczby osób w nich zatrudnionych).  Drugą znaczącą
pozycją jest podatek od nieruchomości, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, którego
udział  w  budżecie  stanowi  niespełna  16%  (15,84%)  i  w  I  półroczu  plan  w  wysokości
9.550.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.771.339,66 zł. co stanowi 39,49%przyjętego
planu. Na niższą jego realizację niż planowano głównie wpłynęło nieregulowanie należności



podatkowych przez jednego z większych i  znanych państwu podatników.  W tym miejscu
chciałam podkreślić, że w celu zabezpieczenia i windykacji należności w stosunku do tego
podatnika zostały już wyczerpane wszystkie  możliwe czynności  windykacyjne włącznie z
ostatnią możliwą jaką jest wpis na hipotekę przymusową. Na dochody własne składają się
również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (szkoły, przedszkola, MOPS
oraz Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych). Udział tych dochodów w dochodach
własnych  stanowi  ponad  4,26%  a  plan  2.253.980,25  zł.  został  wykonany  w  45,05%  co
stanowi kwotę 1.015.363,98 zł. Na niższą niż planowano realizację tych dochodów wpłynęły
mniejsze  od  przewidywanych-  wpływy  z  lodowiska,  solarium  i  pływalni.  Obok  wyżej
wymienionych ważnym źródłem zasilania budżetu gminy jest posiadany przez nią majątek.
Ponad 3 % udział w budżecie stanowią dochody z majątku gminy. Dochody te zrealizowano
w niespełna 45 % co kwotowo na plan 1.698.200,00 zł.  stanowi 763.718,69 zł. Na niższą
realizację  tych  dochodów wpływ miało  małe  zainteresowanie  nabycia  oferowanych  przez
gminę  działek.  W  tym  miejscu  chciałam  podkreślić,  iż  były  ogłaszane  przetargi  na  ich
sprzedaż  jednakże  okazały  się  bezskuteczne.  Od  kilku  lat  obserwujemy  większe
zainteresowaniem zakupem w II półroczu zwykle w miesiącach listopad grudzień.  Mniejszy
bo ponad 1,38% udział w dochodach własnych stanowią pozostałe dochody jak odsetki od
środków  na  rachunkach  bankowych  gminy  oraz  jednostek  podległych,  dywidendy  od
wniesionego kapitału,  spadki,  zapisy i  darowizny,  odsetki  od nieterminowo regulowanych
należności stanowiących dochody gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych
odrębnymi  przepisami,  inne  dochody należne  gminie  na  podstawie  odrębnych  przepisów.
Choć ich udział w strukturze jest niewielki dochody te zrealizowane zostały w stosunku do
planu w 170 % (głównie na realizację wyższych wpływów niż się spodziewano miał wpływ
środków na rachunkach bankowych),  darowizny-  wykonane w 100%.  Również  wpływy z
opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu  –  1,26%.  Pozostałe  pozycje  stanowią  mniej
znaczący  udział w strukturze dochodów własnych. Niektóre zostały wykonane ponad 100% i
50% . Są takie których nie wykonaliśmy w nawet w 10 %. dotyczy to tytułu  inne opłaty
lokalne pobierane na podstawie ustaw na plan 1.502,900,00 zł dochody wykonane zostały w
kwocie 106.223,37 zł. co stanowi jedynie 7,07% przyjętego planu. Na niską realizację ma
wpływ  opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  która  zgodnie  z  ustawą
obowiązuje od 1 lipca br.. Również nastąpiła mała realizacja podatku opłacanego w formie
karty podatkowej.  Przyjęty plan  w roku bieżącym wynosi  99.000,00 zł,  a  jego realizacja
17.271,55  zł.  co  stanowi  tylko  17,45%  przyjętego  planu.  Ten  podatek  jak  i  podatek  od
spadków  i  darowizn  oraz  podatek  od  czynności  cywilno  prawnych  pobierane  są  przez
naczelników urzędów skarbowych a dopiero później przekazywane do budżetu gmin. W celu
poprawy realizacji  planu dochodów własnych prowadzone były działania windykacyjne w
wyniku których wystawiono 13 decyzji określających wysokość zobowiązania dla osób, które
ze znanych sobie powodów nie złożyły deklaracji (transport),  1405 upomnień,  150 wezwań
do zapłaty, 309 tytułów wykonawczych, dokonano 1 wpis do rejestru zastawów skarbowych
oraz 39 wpisów na hipotekę przymusową. Następną kategorię dochodów stanowi subwencja
ogólna z budżetu państwa której plan po zmianach ostatecznie na koniec pierwszego półrocza
wyniósł 12.071.650,00 zł. i został zrealizowany w kwocie 7.388.444,00 zł. co stanowi 61,20%
przyjętego  planu.  Najważniejszą  z  nich  jest  tzw.  Subwencja  oświatowa  której  udział  w
budżecie  gminy  stanowi  30.29% W pierwszym  półroczu  wykonanie  subwencji  w  części



oświatowej  jest  wyższe  ponieważ  m-cu  marcu  otrzymujemy  2/13  należnej  subwencji  na
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty. Ostatnią kategorię
dochodów gminy stanowią dotacje na sfinansowanie zadań własnych i zleconych, również
zadań  realizowanych  na  podstawie  porozumień  oraz  dotacje  pochodzące  ze  środków
europejskich.  Na  koniec  czerwca  plan  po  zmianach  dokonywanych  w  ciągu  I  półrocza
ostatecznie zamknął się kwotą 7.503.702.57 zł. A jego realizacja wyniosła 4.140,953,39 zł. co
stanowi  55,19% przyjętego  planu.  W trzech pozycjach  plan  został  zrealizowany powyżej
50%. Nieco niżej zrealizowano dotacje ze środków europejskich, ponieważ do końca czerwca
realizowaliśmy projekt z udziałem środków unijnych, a jego rozliczenie nastąpiło już w II
półroczu i przewidujemy wpływ dotacji do końca bieżącego roku. Z tych dotacji realizowane
były programy w naszych placówkach podległych.  Z osiągniętych dochodów realizowano
zadania jakie nakładają na gminę przepisy ustrojowe w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb
ludności objęte  planem wydatków, który w ciągu I półrocza ulegał zmianom i na dzień 30
czerwca  wynosił  44.790.681,82  zł.  Został  zrealizowany  w  48,42% co  kwotowo  stanowi
21.686.476,20  zł.  Plan  wydatków  budżetowych  obejmuje  wydatki  bieżące  oraz  wydatki
majątkowe. Ostatecznie na koniec I półrocza plan wydatków bieżących po zmianach zamknął
się kwotą 41.806.831,82 zł. i został zrealizowany niemalże w 49% w kwocie 20.459.382,61
zł. W ramach tych środków, których udział w budżecie stanowi ponad 94% poniesione zostały
wydatki  miedzy  innymi  w  takich  obszarach  jak:  oświata  stanowi  największą  pozycję  w
naszych wydatkach, dalej ochrona zdrowia i pomoc społeczna, kultura i kultura fizyczna w
dużej mierze ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń głównie
w  szkołach  i  przedszkolach  gdzie  należało  wypłacić  do  końca  stycznia  wyrównania
wynagrodzeń  nauczycieli,  na  wypłatę  świadczeń  rodzinnych,  na  utrzymanie  obiektów
sportowych.  Wydatkowano środki  na  utrzymanie  lokalnych dróg publicznych,  utrzymanie
porządku publicznego i ochronę przeciwpożarową. Realizowano usługi w zakresie gospodarki
mieszkaniowej,  komunalne  poprzez  m.in.  zaopatrzenie  w  energię  elektryczną  zarówno
oświetlenia  ulicznego  jak  i  w  obiektów użyteczności  publicznej,  utrzymanie  czystości  w
mieście,  utrzymanie  zieleni.  Zostały  poniesione  wydatki  na  administrację  samorządową  i
rządową.  Tutaj  chciałam  dodać,  że  dotacja  przekazywana  na  realizację  zadań  z  zakresu
administracji rządowej nawet nie pokrywa najniższej stawki wynagrodzenia dla pracowników
zatrudnionych  w  USC i  Wydz.  SO  nie  mówiąc  o  kosztach  rzeczowych  ponoszonych  w
związku z ich wykonywaniem .  Mniejszy udział  w budżecie  w tym roku przeszło 5,5 %
(5,66%) stanowią wydatki majątkowe realizowane również z osiągniętych dochodów. na plan
2.983.850,00  zł.  zostały  wykonane  w  kwocie  1.227.093,59zł.  co  stanowi  41,12% .  Plan
wydatków obejmuje zarówno inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach jak i zadania nowo
rozpoczynane. W ramach tych wydatków dokonano wykupu gruntu przy ul. Kolonia za kwotę
26.650,00 pod budowę drogi  publicznej,  przekazano do Urzędu Marszałkowskiego wkład
własny na realizację 2 projektów w ramach RPO  " Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach  województwa  mazowieckiego"  w  łącznej  kwocie  12.334,33  zł.   Dokonano
zakupu kopiarki na potrzeby realizacji programu w MOPS za kwotę 8.500,00 zł. Poniesiono
wydatki w kwocie 579.032.46 zł. na dokończenie inwestycji pn. Budowa Miejskiego Centrum
Handlowego wraz z otoczeniem realizowanego przy udziale środków europejskich dokonano
częściowej spłaty wierzytelności wynikającej z harmonogramu spłat w kwocie 521,300,00 zł.
oraz poniesiono wydatki  związane z  promocją termomodernizacji  budynków użyteczności



publicznej  realizowanej  ze  środków  unijnych  w  partnerstwie  ze  stowarzyszeniem  gmin
turystycznych  Również w pierwszym półroczu poniesiono wydatki na objęcie udziałów w
spółce  gminnej  Agencja  Rozwoju  i  Promocji  Zamek.  Chciałam  państwa  jeszcze
poinformować  iż  w  m-cu  czerwcu  zostały  rozpoczęte  prace  nad  realizacją  zadania
inwestycyjnego "Likwidacja  barier  komunikacyjnych dla  niepełnosprawnych w SP1"  oraz
prace  związane  z  wykonaniem remontu  łazienek i  wejścia  do  Szkoły Podstawowej  nr  3.
Rozpoczęto  również  roboty  budowlane  w  ramach  realizacji  zadania  "termomodernizacja
komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 20" oraz przystąpiono do przygotowania
inwestycji  pn  "Termomodernizacja  budynku  Miejskiego  Przedszkola  Nr  5  przy
ul. Kochanowskiego".  W materiałach przedstawione zostały nasze należności na dzień 30
czerwca oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które zostały zaciągnięte w latach
poprzednich  i  które  podlegają  spłacie  w  br.  i  latach  następnych.   W  m-cu  kwietniu
Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   umorzył  trzy pożyczki
zaciągnięte  na  dofinansowanie  termomodernizacji  trzech  komunalnych  budynków
mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 45, Kościuszki 39 i 3-go Maja 30 w łącznej kwocie
41.100,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności na koniec
pierwszego  półrocza  wyniosło  24.236.601,25  zł.  I  osiągnęło  wskaźnik  po  uwzględnieniu
wyłączeń  48,89%.  Tak  ogólnie  przedstawia  się  wykonanie  budżetu  w  I  półroczu.  W
przekazanym materiale staraliśmy się państwu przedstawić szczegółowo realizację dochodów
jak  i  wydatków  zrealizowanych  przez  urząd  oraz  jednostki  podległe  burmistrzowi.  Do
informacji o przebiegu wykonania budżetu dołączone zostały informacje z wykonania planu
finansowego  przez  miejskie  instytucje  kultury.  Na  koniec  dodam,  że  informacja  ta
przedstawiona została Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która po analizie materiału wydała
opinię pozytywną.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -  Szymczak – jest uchwała pozytywna
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  W  sprawozdaniach  nie  stwierdzono  przekroczenia
wydatków  budżetowych  oraz  nie  wystąpiły  zobowiązania  wymagalne,  które  łącznie  z
poniesionymi  wydatkami  przekroczyłyby  plan  wydatków.  Plan  dochodów  i  wydatków
ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Burmistrza Miasta Gostynina jest zgody z
planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach. Do informacji o przebiegu wykonania
budżetu  za  I  półrocze  2013  roku  dołączono  informacje  z  wykonania  planu  finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie oraz Miejskiej Biblioteki publicznej w Gostyninie.
Do  Regionalnej  izby  Obrachunkowej  przedłożono  także  informację  o  kształtowaniu  się
Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gostynina, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
Wszystkie Komisje zapoznały się z informacją. 

Radny  Marek  Małkowski –  chodzi  mi  o  wydatki  inwestycyjne,  w  szczególności
modernizacja chodników ul. Parkowa, ul. Prusa,  ul. Mickiewicza, ul. Kowalska, te środki,
które są przeznaczone w wysokości 350 tyś zł.  może starczy na jeden chodnik.  Na dzień
dzisiejszy na żadnej z tych ulic nic się nie dzieje – czy jeszcze w tym roku ruszy budowa
chodników, szczególnie ul. Mickiewicza. 



Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – nie jest zrobiony chodnik w ul. Mickiewicza, ale w
innym miejscu, uważam też bardzo ważnym przy Medicusie, tam został wykonany chodnik.
Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające , jeszcze powoli w tym roku będziemy działać. Jeśli
będą środki i sprzyjające warunki pogodowe będzie zrobione, ale też musimy wiedzieć, że za
pasem mamy listopad, więc nie są to sprzyjające warunki do robót tego typu. 

Radny Marek Małkowski – czy kostka chodnikowa z demontażu z ul. Bierzewickiej jeszcze
jest?.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – kostka w części jest,   w części została przekazana
do MTBS na urządzenie terenu przy blokach na Wyszyńskiego,  ponieważ  tam mieliśmy
pewne  zobowiązania  związane  z  drogą  dojazdową  do  garaży  i  tam część  kostki  została
przekazana i część kostki została wykorzystana do przejścia obok Medicusa.  

Do punktu 12

Przyjęcie protokołu z  XXXVIII, XXXIX, XL sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska -   Szymczak –  czy ktoś  z  państwa ma
uwagi do protokołów. ?

Radni nie zgłaszali uwag do protokołów.

Za  przyjęciem  protokołów  z    XXXVIII,  XXXIX,  XL  sesji  Rady  Miejskiej,  głosowało  10
radnych, głosów przeciw nie było, 2 głosy wstrzymujące się.
Protokoły przyjęto. 

Do punktu 13

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska -   Szymczak – odczytała odpowiedź na
interpelację radnej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej –  odpowiedź na interpelację stanowi
załącznik do protokołu.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – pani radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska prosi
o namalowanie pasów przy Przedszkolu nr 4 i Gimnazjum nr 2. Pasy były tam namalowane,
więc wykonamy to. 
Czy w budżecie miasta na 2014 rok jest możliwość przeznaczenia środków finansowych dla
przedszkoli miejskich na zajęcia dodatkowe ; j. angielski, rytmika, taniec. Jesteśmy w trakcie
opracowywania teraz budżetu, trwają prace nad budżetem, jest to coś nowego dla nas więc
trzeba znaleźć środki. Jak to będzie - trudno jest mi odpowiedzieć. 



Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – wchodzi za chwilę reguła wydatkowa i dochody
własne będą musiały pokryć wydatki bieżące, bo nie będzie możliwości uchwalenia budżetu.
Więc będziecie państwo mieli trudny wybór , które wydatki bieżące zrealizować, a to mieści
się m.in. w wydatkach bieżących. Słyszałam w mediach, że to jest ogólnokrajowy problem,
teraz znikną dodatkowe zajęcia w placówkach, z  racji tej, że rodzic płaci 1 zł.  a dotacja dla
nas,  która była przyznana jest wyliczona ze średniej w kraju. Gmina znów będzie musiała
dołożyć z własnego budżetu. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor –Pani Lidia Pawikowska pyta o teren przy PKP, czy
jest własnością miasta  i o naprawę. To jest teren kolejowy nie jest własnością miasta, było już
kilka wystąpień w tej sprawie, pewnie będziemy pisać kolejne. Chociaż udało się uzyskać, że
została poprawiona elewacja tego budynku. Toczy się też postępowanie o przekazanie dróg
miastu,  które znajdują się w terenie kolejowym, bo wszystkie  drogi które my w zasadzie
utrzymujemy są objęte jedną decyzją i to wszystko stanowi teren kolejowy. Postępowanie to
już dość długo się toczy i nie wiem jakie będzie rozstrzygnięcie. Po raz kolejny postaramy się
wystąpić  do zarządu  nieruchomościami  w PKP, aby przynajmniej  drobne naprawy,  takie
które by usprawniły przejezdność. 
Pan radny Tadeusz Łosiewicz pytał o oświetlenie w „Przeskoku” – lada moment zaświeci. jest
tam  kwestia  zamontowania  czujników,  które  są  zamówione  jak  dotrą  do  nas  będziemy
montować.
Pan Andrzej Robacki  na zadane pytania prosi odpowiedź na piśmie, więc taką odpowiedź
otrzyma. Natomiast sprawa tej pani Zielińskiej – słyszałam, że była już wstępna rozmowa, ta
pani dopiero 11 stycznia w tym roku złożyła wniosek o zawarcie umowy wynajmu na lokal
socjalny. 
Chodnik  przy ul.  Kowalskiej  –  historia  tego chodnika  jest  długa  i  ciągnie  się  latami,  bo
pierwotnie  dwa  czy trzy  lata  temu,  kiedy Mazowiecki  Zarząd  Dróg planował  remont  ul.
Krośniewickiej, na jednym z posiedzeń, które się odbyło w tzw. radzie technicznej, w której
Ja  uczestniczyłam  w  Urzędzie  Marszałkowskim,  padł  pomysł  aby  wrócić  do  starego
przebiegu drogi Krośniewickiej i właśnie tam opodal szkoły pana Arkadiusza Górskiego i w
ul. Kowalskiej miało być zaprojektowane rondo. Te projekty zostały zmienione i wiązało się z
tym, że przy okazji tą inwestycją miał być objęty ten chodnik. Jakoś do tej pory ta inwestycja
nie  została  zatrzymana i  nie  została  zrealizowana zapewne z  braku środków.  Więc  może
będziemy próbować tutaj  wspólnie  (ponieważ jest  to  droga wojewódzka)  z Mazowieckim
Zarządem podjąć działania. 

Do punktu 14
Sprawy różne.



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - odczytała pisma:
• Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  w  Gostyninie  dotyczące  umorzenia

podatku  od  nieruchomości  oraz  Decyzję  z  dnia  20-09-2013r.  Urzędu  Miasta
Gostynina  postanawiającą  odmówić   umorzenia  zaległości  podatkowych  od
nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Zamkowej 17 A, oraz nieruchomość
położonej  w Gostyninie  przy  ul.  18-go stycznia  36.  (pisma stanowią  załącznik  do
protokołu). 

• Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia
nieruchomości  w  pojemniki  służące  do  zbierania  odpadów  komunalnych  oraz
odpowiedź  Urzędu  Miasta  Gostynina  z  dnia  03-10-2013r.  odmowną  w  sprawie
możliwości przejęcia tego obowiązku. (pisma stanowią załącznik do protokołu) 

• Pismo pana Piotra Dyszkiewicza zam. Gostynin ul. Kolonia 18 i państwa Franciszka i
Heleny  Pawlak  zam.  Gostynin  ul.  Kolonia  22  w  sprawie  zmiany  Uchwały
Nr  197/XXXIX/2013  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  26  czerwca  2013r.
odmawiającej  uwzględnienia  skargi  z  powodu  ustalenia  odszkodowania  za  działki
przejęte pod drogi w rażąco niskiej cenie. (pismo stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak   -  odnośnie  pisma  pana
Dyszkiewicza i państwa Pawlak,  państwo byli na spotkaniu ze mną i poinformowałam, że
uchwała została podjęta i procedura zaistniała, były sprawy w sądzie, państwo w roku2008
zdecydowali  się podpisując protokół na taką kwotę.  Przyjęto kwotę,  która Państwa wtedy
satysfakcjonowała, podpisali protokół i tak było wypłacone. Kilka razy zajmowaliśmy się tą
sprawą w końcu skończyło się uchwałą rady na poprzedniej sesji. Czy państwo mają do tego
jakieś uwagi.?  Radni nie zgłosili pytań i uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - odczytała pismo: 
• Wojewódzkiego  Samodzielnego  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej

Gostynin  ul.  Zalesie  w  sprawie  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  dla
mieszkańców Osiedla Zalesie przez Szpital. 

Zastępca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor –  ta  sprawa  musi  być  jeszcze  dokładnie
przeanalizowana przez radców prawnych. Z pisma wynika i rzeczywiście tak jest że tam już
jakiś  odcinek sieci  wodociągowej  został  wykonany,  pozostało  jeszcze  coś  do  wykonania.
Dokładnie przeanalizujemy. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – może w przybliżeniu podacie państwo termin
podpisania aktu notarialnego dotyczący sprzedaży gruntów, czy jest  coś wiadomo  na ten
temat?.  Druga sprawa – jest stół tenisowy przy świetlicy na Jana Pawła – czy to jest nasza
działka i czy ten stół należy do świetlicy? Jeśli tak -  to może go zmodernizować, odnowić.
Następna sprawa – miałam przyjemność brać udział ze swoimi  dziećmi w poranku filmowym
w kinie i wpadłam na pomysł, że można zorganizować wieczory filmowe z lat 80-tych dla
dorosłych, może raz w miesiącu. 



Radny Andrzej  Reder –  sytuacja  naszych  spółek  miejskich  Zamek  i  Miejskie  Centrum
Handlowe była poruszana na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, i stanęło na tym, że
na następnej Komisji ten temat ma stanąć  ponownie. Mam prośbę do pani burmistrz aby
przygotować wszechstronną sytuację finansową tych spółek, a jednocześnie uważam, żeby
osoby  zarządzające  napisały  kilka  zadań  jak  widzą  dalszą,   czy   krótszą  perspektywę
funkcjonowanie  tych  spółek.  Przekazane  były  wiadomości,  które  niekoniecznie  były
krzepiące,  minął już rok i  bezwzględnie taka refleksja  u tych osób się pojawiła.  Sytuacja
dojrzewa do tego, że być może jakieś decyzje powinny być podejmowane. Z wnioskiem do
pani burmistrz (jeżeli to będzie na Komisji) żeby to było przygotowane w sposób szerszy z
uwzględnieniem koncepcji dalszego funkcjonowania. 
Kolejna sprawa zbliża się okres programowania budżetu – dość sporą kwotę wydajemy na
zieleń miejską. Chciałbym się upomnieć o nasze rondo  , które od strony zachodniej wita
tych, którzy przyjeżdżają do miasta, żeby to rondo jakoś urządzić. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – rondo należy do dróg wojewódzkich. 
 
Radny Andrzej  Reder –  więc  spowodujmy,  że  ktoś  to  urządzi.  jednocześnie  mam taką
uwagę te nasadzenia kwiatów, które państwo czynicie to może ograniczyć do tego rejonu
centrum, gdzie działa monitoring,  bo tam to trochę wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo tak
ludzie trochę tych kwiatów sobie pożyczą, część jest może  trochę niedokładnie podlana –
może  w tych miejscach wsiać trawę i strzyc. Chodzi o to by trochę znacjonalizować wydatki
na  tą  zieleń.  Jeszcze  jedna sprawa związana  z  ul.  Targową –  zakręt,  który jest  zakrętem
dojazdowym do ronda jadąc od góry, wydaje się zakrętem łagodnym , ale on jest zakrętem
bardzo niebezpiecznym, w tym roku doszło do kolizji.  Tam występuje takie  zjawisko,  że
kierujący samochodem wchodzi w  ten zakręt i widzi ślad starej drogi nagle się okazuje, że
droga  umyka  mu  w  prawo,  często  kierujący  pojazdem  wyjeżdżają  za  oś  jezdni  i  takie
zdarzenie tam było doszło do wypadku. Nie chcę poddawać gotowych rozwiązań, bo się na
tym nie znam, ale osoby zajmujące się inżynierią ruchu – żeby może w jakiś sposób znakami
ostrzegać kierujących. 

 Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – całe rozwiązanie komunikacyjne było elementem
projektu  i  tak  zostało  wykonane.  Ponieważ  został  wyłączony z  użytkowania  ten  odcinek
drogi, chociaż on stanowi dojazdy do tych posesji, które się tam znajdują, więc pewnie nie da
się  tego  miejsca  zmienić,  myślę,  że  tutaj  będzie  kwestia  dodatkowego  oznakowania.
Poruszając się w tym miejscu należy zachować odpowiednią prędkość i pewnie  nie byłoby
tych problemów. Zastanowimy się nad tym tematem. 
Jeśli  chodzi  o  zieleń  na  rondzie  –  rondo jest  w zarządzie  Województwa mazowieckiego.
kwestia ta jest do załatwienia. 
Jeśli chodzi o sytuację finansową spółki – w zaproszeniu na Komisję, którą państwo planują
zorganizować trzeba odpowiednio napisać co mają przygotować prezesi spółek, i niech się
zastanowią nad koncepcją rozwoju.
Poranki w kinie , wieczory filmowe – myślę, że dobry pomysł.
Stół tenisowy – myślę, że na wiosnę odnowimy.



Kwestia aktu notarialnego – trwają jeszcze ustalenia. Z byłym koncesjonariuszem odnośnie
służebności  i  spisania  odpowiednich  dokumentów  na  tą  okoliczność,  ponieważ  tam
przebiegają  przez  teren  różne  sieci,  a  więc  te  służebności  muszą  być  zapisane.  Ostatnio
odbyły się spotkania dotyczące tych spraw i  uzgadniana była treść protokółu uzgodnień i
myślę, że po 15 będzie znany dokładny termin aktu. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – odbyło się referendum, na wniosek naszych radnych, grupy
inicjatywnej, referendum okazało się nieważne, miasto poniosło koszty. ta grupa według mnie
zrobiła  nie  wiem  czy  promocję,  reklamę,  kampanię  wyborczą-  już,  wiemy,  że  rok  do
wyborów  więc  tak  mało  prawdopodobne,  że  referendum  będzie  ważne.  Dla  mnie  dobrą
monetą byłoby, aby ta grupa inicjatywna zwróciła jakieś pieniądze, aby było na chodnik w
mieście, na Mazura , na Dom Dziecka. 

Radny  Marek  Małkowski –  byłem na  Komisji  inicjatorem spotkania  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i  Budżetu z  prezesami spółek.  Mam prośbę,  aby na to  spotkanie zaprosić
Komisję Kultury, i nie ograniczać innym radnym przyjścia na komisję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - nigdy nie robimy żadnych
ograniczeń, jeżeli ktoś się dowie, że jest komisja to może przyjść, przecież nikt nie zabrania. 

Radny Andrzej  Robacki –  odpowiem panu Jaśkiewiczowi,  bo zdaje  się,  że  nie  rozumie
pojęć pewnych.  Inicjatorami referendum panie radny byli  mieszkańcy.  Było referendum z
inicjatywy mieszkańców Gostynina, a nie radnych, radni odmówili udziału  w tej inicjatywie,
w związku z tym proszę nie mylić pojęć. To jest jedna sprawa, a druga panie kolego – jeśli
chodzi o koszty to myśmy pokazali gdzie są jakie straty i proszę o to pytać kogo innego nie
mnie. 

Do punktu 14
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak   -  dziękuję  państwu  za
przybycie. Zamykam obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji.

Na tym protokół zakończono.

Spisała:
E. Cierpikowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak


