PROTOKÓŁ NR XLII/2013
z posiedzenia XLII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji,
z dnia 7 listopada 2013 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 15
Listy obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 10.00, a zakończono o godzinie 14.20.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – witam Państwa bardzo
serdecznie. Otwieram obrady XLII sesji Rady Miejskiej VI Kadencji. Witam wszystkich
radnych przybyłych na obrady, witam Burmistrza Miasta Gostynina pana Włodzimierza
Śniecikowskiego,witam Zastępcę Burmistrza panią Jadwigę Kaczor, witam pracowników
Urzędu Miasta Gostynina. Bardzo serdecznie witam zaproszonych gości w osobach: panią
Elżbietę Ciesielską Kierownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego oddział w Gostyninie,pana Tadeusza Kozubskiego Kierownika Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej"MEDICUS" w Gostyninie, witam pana Karola Stpiczyńskiego
Prezesa zarządu ARION – MED oraz pana Michała Michalaka Dyrektora Generalnego
ARION MED. Witam mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy i 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 do proponowanego porządku ?
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej
sesji projektu dwóch uchwał, które są niezbędne do wykonywania zadań bieżących. Uchwały
te były już przedkładane na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Jest to
uchwała dotycząca zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013 i uchwała w sprawie ustalenia
stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Gostyninie w 2014 roku.
Za wprowadzeniem zmian do porządku głosowało następująco:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – W takim razie po punkcie 13
znajdzie się pierwszy projekt uchwały zmiany Uchwały Budżetowej jako 14. Jako punkt 15
będzie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i

Rekreacji. Tym samym kolejne punkty nabiorą innej kolejności i porządek zakończymy
punktem 19.
Za porządkiem posiedzenia wraz naniesionymi poprawkami głosowano następująco:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymało się - 0
Porządek przyjęto
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Pragnę serdecznie przywitać
na sali pana Radosława Lewandowskiego Kierownika Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w
Płocku.
Porządek sesji:
1) Otwarcie obrad.
2) Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3) Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4) Interpelacje i zapytania radnych.
5) Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:
• "ARION – MED" Sp. z o.o. Gorzewo;
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS",
• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział
Gostynin.
• Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.
profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
• NZOZ Szkol-Med. s.c
6) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku
2012/2013.
7) Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2014 rok.
9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości na 2014 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2014.
12) Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
13) Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.
14) Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok.
15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2014 roku.
16) Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
17) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18) Sprawy różne.
19) Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – odczytał sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Gostynina za okres od 8 października do 4 listopada 2013 roku – materiał
na piśmie stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Arkadiusz Górski – został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie kanalizacji w ulicy
Krośniewickiej, Szkolnej i Kowalskiej. Kto wygrał, jeśli to możliwe i kiedy będzie realizacja
tego ?
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – przetarg został rozstrzygnięty. Nie wiem co
to za firma. Pan Jakubowski nie przekazał tej informacji, ale postaram się ją szybko zdobyć.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – dziękuję panu Burmistrzowi
za przekazane informacje.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w okresie międzysesyjnym
wpłynęło do Biura Rady pięć interpelacji radnego Andrzeja Robackiego i radnej Agnieszki
Korajczyk – Szyperskiej. Następnie Przewodnicząca odczytała interpelacje – treść
interpelacji stanowi załącznik do protokołu.
Radny Andrzej Reder – chciałem zapytać o kolejny termin aktu notarialnego. Była
przekazana też informacja o niezgodności stanu właścicielskiego czterech działek. Jak te
niezgodności zostały przedstawione ?
Kolejne pytanie dotyczy drewnianego budynku na ulicy Kościuszki. Czy w planie
budżetowym na przyszły rok znajdzie się ten budynek, w sensie do remontu ? Te pytania
zadaję, ale i czas płynie. To drewno wygląda coraz gorzej. Chciałbym się dowiedzieć, czy to
będzie remontowane ?
Kolejna sprawa to jest zieleń wokół Miejskiego Centrum Kultury. Czy w planie na przyszły
rok pojawią się pieniądze, żeby ten teren urządzić ?
Czy jest jakiś postęp w realizacji projektu budowy parkingu wzdłuż ulicy Wyszyńskiego ?
Wiem, że wystąpiły problemy ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej. Zdaje się, że zmieniły się
tam władze. Czy coś nowego w tej sprawie się pojawiło ?
Radny Paweł Kalinowski – Chodzi o problem wody na Zalesiu. Jaki jest plan działania
miasta, żeby pomóc mieszkańcom Zalesia w zbyt wysokich podwyżkach cen wody ?
Radny Arkadiusz Szulczewski – Chciałem podziękować w imieniu swoim, rodziców i dzieci
klasy piłkarskiej za umożliwienie stworzenia takiej klasy. Czy miasto myśli o kontynuowaniu
naboru do takiej klasy w przyszłym roku ? W krótkim czasie, klasa ta stała się wizytówką
szkoły. Muszę powiedzieć, że jest to nietypowa klasa sportowa.
Drugie pytanie dotyczy terenu między miejscem Dybanka, a osiedlem Wspólna. Tam jest
droga gruntowa. Czy jest w planie, żeby to utwardzić ?
Mam dwa pytania dotyczące klubu sportowego "Mazur". Zawsze to jest taki trudny temat dla
Urzędu. Grupy młodzieżowe są wizytówką miasta. Trenuje dzieci coraz więcej. Chciałbym
spytać się, czy Państwo o tym myślicie ?
Fajnym pomysłem były realizowane wyjazdy integracyjne dla młodzieży do Langenfeld.W
pewnym momencie to wszystko obumarło. Jest grupa ludzi, która byłaby chętna to
sfinansować. Taka współpraca powinna trwać. Co z tymi wyjazdami ?

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odpowiedzi na interpelacje i
zapytania otrzymają Państwo w punkcie 17 porządku dzisiejszych obrad.

Do punktu 5
Ochrona zdrowia na terenie Gostynina.
• "ARION – MED" Sp. Z o.o. Gorzewo.
Prezes Zarządu ARION – MED Karol Stpiczyński – dzisiaj 7 listopada mija 9 miesięcy jak
firma ARION – MED przejęła szpital. To stanowczo za krótko, żeby przedstawić Państwu
jakieś rzetelne sprawozdania, jeśli chodzi o działalność medyczną. Proszę poczekajmy
przynajmniej do końca tego roku.
Chciałem powiedzieć, że szpital jest praktycznie pełen pacjentów. Wszystkie oddziały
działają, nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do leków, sprzętu jednorazowego. Śniadanie
rano było, obiad na pewno będzie, jest zapas oleju do ogrzewania. Cieszymy się, że taka
łagodna jesień, to przy okazji udaje się trochę zarobić na ogrzewanie. Chciałem
poinformować, że wypłata będzie jutro bo 10 wypada w niedzielę. Nasza firma nie zalega
pracownikom z tytułu wypłat. One są realizowane terminowo. Kontrakty lekarskie również
zostały opłacone terminowo. Wzięliśmy na siebie być może trochę za dużo długu, jeśli chodzi
o te dawne zaległości z SPZOZ – u. Nasza firma zobowiązała się do tego że zwróci lekarzom.
Miało to odbyć się bardzo szybko, w trzech miesięcznych ratach. Pierwszą ratę zapłaciliśmy,
dwie kolejne musieliśmy zatrzymać. Dlatego, że okazało się, że te pierwsze miesiące były
wyjątkowo trudne. Pacjenci odwrócili się od szpitala, szpital był pusty. Był to jedyny szpital
na Mazowszu, który nie realizował kontraktu. W tej chwili już ten kontrakt przekraczamy.
Mam nadzieję, że z lekarzami rozliczymy się bardzo szybko.
Chciałbym też Państwa uspokoić, że kadry, którymi dysponuje nasza firma, sprzęt, który w
części wydzierżawiliśmy, a w części dokupiliśmy – zapewnia niezakłóconą pracę szpitala.
Przeprowadzono kilka kontroli i stwierdzono pewne drobne uchybienia. Jednak nie ma
rażących braków. Największy problem, z którym przyszło nam się zmierzyć w tych
pierwszych miesiącach działalności to kadry. Lekarze po prostu odeszli. Część lekarzy
musiała dojeżdżać aż z Lublina, a część ściągnęliśmy tutaj z innych szpitali. Dzisiaj 7
listopada jest pełne zabezpieczenie, jeśli chodzi o pracę lekarzy o personel medyczny, działają
wszystkie pracownie diagnostyczne.
Korzystając z okazji chciałbym poruszyć dwa tematy, które wprawdzie nie łączą się z ochroną
zdrowia, ale dotyczą zarówno Państwa, jak i naszej firmy. Odziedziczyliśmy wieloletnie
zaszłości. Nie chcemy wykonywać jakichś nerwowych, niekontrolowanych ruchów. Jednak
firma ARION – MED nie może pośredniczyć w handlu energią elektryczną. Mam na myśli
bloki, tam w Gorzewie. Oczywiście nie odetniemy energii z dnia na dzień. Musimy się
wspólnie zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Tak, aby każdy mieszkaniec mógł zapłacić
za energię, którą zużywa, a nasza firma by zapłacić za energię, którą zużywamy w szpitalu.
Zleciłem nieoficjalnie pewne pomiary poboru prądu. Proszę mi wierzyć, są duże rozbieżności.
Nie chcę ludziom plombować liczników w ich mieszkaniach, chodzić, sprawdzać kto, w jaki
sposób, korzysta z naszej sieci. Przed tym problemem nie uciekniemy. Kolejny problem to
zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gorzewa Kruka. Pośredniczymy w handlu wodą dla
ponad stu dwudziestu odbiorców. Chcielibyśmy łagodnie, grzecznie, ale jakoś ten proceder
zamknąć. Chcemy mieć nasz licznik wody przy szpitalu. Niech każdy płaci za siebie. Wiem,
że główny problem to odbiór ścieków. Poinformowałem pana Prezesa MTBS, o tym, że ścieki
będziemy odbierać. To jest oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o wodę, to chcielibyśmy, czy
MTBS podpisał własną umowę na dostarczanie wody, czy każdy już tam indywidualnie. Nie
chcemy wnikać w szczegóły. Jesteśmy do dyspozycji, tylko proszę nas wcześniej

powiadomić, przyjedziemy, siądziemy przy stole i rozwiążemy. Wstępnie szacujemy, że
chcielibyśmy zaniechać pośrednictwa w handlu mediami w lipcu, sierpniu przyszłego roku.
To jest na tyle długi czas, że jak rozpoczniemy pewną metodyczną pracę, to na pewno nam się
uda. Jeśli są jakieś pytania, chętnie odpowiem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – my po prostu chcieliśmy
wiedzieć czy będzie istniał szpital. Była taka sytuacja, kiedy się trochę zadziało. Mieszkańcy
Gostynina chcą leczyć się jak najbliżej. Dlatego zaprosiliśmy panów na dzisiejsze spotkanie.
Cieszymy się, że też inne dodatkowe informacje wynikają.
Radny Andrzej Reder – Przedsięwzięcie jest może wręcz biznesowe. Pan Prezes ma na
pewno jakąś koncepcję rozwoju tego szpitala. Rozumiem ten proces dziewięciomiesięczny
jak gdyby inwentaryzowania zasobów, problemów, o których pan powiedział, to trwa. Jaka
jest koncepcja rozwoju szpitala, w sensie utrzymania dotychczasowych oddziałów,
powstawania nowych, wprowadzenia nowych usług ? Myślę, że na pewno taki zamysł jest.
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – jest tutaj taki dylemat koszty wynagrodzeń versa
właśnie te środki na inwestycje. Jak to wygląda na ten bieżący okres ? Koszty wynagrodzeń
są dosyć znaczne. Tutaj jest ta luka, która by wynikała z oszczędności, jeśli chodzi o te
wynagrodzenia, które mogłyby być włożone na rozwój tej placówki. Jak to staracie się w tej
chwili rozstrzygnąć ?
Radny Zbigniew Jakubaszek – zapytam o działalność bieżącą. Wiem, że to jest okres, kiedy
trwają rozmowy o kontrakty z NFZ. Póki co nie ma zapisu na przyszły rok do niektórych
poradni specjalistycznych w tej przychodni na ulicy Kutnowskiej. Ludzie odchodzą od
okienka rozgoryczeni no bo leczą się tam ludzie naprawdę chorzy i nie wiedzą co mają ze
sobą zrobić. Czy Państwo są na etapie rozmów ? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy ?
Prezes Zarządu ARION – MED Karol Stpiczyński – rozpocznę od ostatniego pytania,
działalność bieżąca. Na przyszły rok konkursu nie będzie. Będą podpisane aneksy, które
przedłużą umowy, które my przejęliśmy po SPZOZ na 2014 rok. Nie przewidujemy w tej
chwili żadnego ograniczenia w zakresie świadczonych usług. Też mamy problem z otwarciem
nowych poradni ponieważ naszą zasadą jest to, że świadczymy usługi bezpłatnie. Jeśli płatnik
nie pozwoli nam poszerzyć zakresu, otworzyć nowych poradni, to prawdopodobnie z nowymi
poradniami trzeba będzie poczekać do kolejnego konkursu. Rozumiem niepokój o dostęp do
specjalistów. Początkowo obawialiśmy się, że nawet nie będziemy mieli takiej grupy
specjalistów, która pozwoli normalnie funkcjonować oddziałom w szpitalu. Dzisiaj takiego
zagrożenia nie ma. Z tego co wiem pan Dyrektor podpisuje kolejne umowy ze specjalistami.
Mam nadzieję, że to już niebawem będzie widać, że tych specjalistów jednak będzie coraz
więcej. Główny problem to pewne nastawienie, że w Gostyninie nie płacono. Tłumaczymy, że
to jest nowa firma, że my na pewno zapłacimy. Bariery takiego niepokoju i niechęci są
stopniowo usuwane. Koszty wynagrodzeń i inwestycji – firmy prywatne liczą bardzo
dokładnie koszty, ale niechętnie o tym mówią. Uważam, że koszty wynagrodzeń ciągle mamy
za wysokie. Ogółem nie mamy za dużo pracowników. Niektóre sektory są przeetatyzowane, a
potrzeba ludzi w nieco innych miejscach. Ten proces odbywa się ciągle, ponieważ trzeba
wzmacniać obsadę na rehabilitacji, na oddziałach szpitalnych. Dzieje się to kosztem etatów
administracyjnych. Inwestycje – przedwcześnie jeszcze na chwalenie się. Gdyby ktokolwiek z
Państwa był w szpitalu, to proszę pójść tam z tyłu spojrzeć. Jednak wszystkie studnie zostały
odkryte, udrożnione, są nowe rynny, cała woda została odrzucona od budynku. Od dwóch
tygodni prace przeniosły się już na tę stronę szpitala. To są bardzo stare instalacje, jeszcze
budowane przez wojsko. Musimy je wszystkie udrożnić i odprowadzić wodę. Niestety część
szpitala musimy również odkopać bo okazało się, że okna apteki są na wysokości gruntu.
Teraz sprzęt ciężki wywozi kolejną ziemię. Stan instalacji, tej, która przesyła ciepłą wodę jest
opłakany. Mamy pełną świadomość, ale nie będziemy w tej chwili niczego robić przed zimą.

Niestety ten sezon grzewczy musimy zakończyć na tych piecach, które mamy. Boimy się tam
czegokolwiek ruszać. Poruszyliśmy jeden piec, to po prostu zaczął przeciekać. Na pewno
możecie być Państwo spokojni bo drugi awaryjny piec został sprowadzony, działa, jest
przetestowany. Nie ma żadnej obawy, że w środku mrozów w szpitalu będzie zimno.
Wydzierżawiliśmy szpital, który działał z ogromnym deficytem. Pomimo tego, że
wyłożyliśmy dość duże pieniądze za prawo wejścia tutaj, to jeszcze ciągle pokrywamy jednak
bieżący deficyt. Mamy zamiar tutaj być przez kolejne trzydzieści lat. Dla nas to jest
inwestycja w przyszłość.
Jeśli chodzi o koncepcję rozwoju szpitala – to co my byśmy chcieli, to jedno, ale to na co
można zdobyć pieniądze, to drugie. My oczywiście możemy otworzyć nawet bardzo
nowoczesny oddział, tylko jeśli płatnik nie kupi na nim usług, to ten oddział moim zdaniem
będzie pusty. Na pewno Państwo znają dużo lepiej ode mnie środowisko, w którym my
funkcjonujemy. Nie widzę tu osób, które wyłożą duże pieniądze za nowoczesną medycynę i
nie widzę osób, które chętnie, komercyjnie, kupią sobie u nas usługę. Podstawą naszej
działalności jest kontrakt z płatnikiem publicznym. Leczymy osoby ubezpieczone. Jeśli trafi
się ktoś w stanie zagrożenia życia, nieubezpieczony, to pan Burmistrz dowie się o tym,
poinformujemy go. Prosimy o to, żeby ktoś za tą osobę zapłacił bo pomocy nikomu nie
odmawiamy.
Jak ten rozwój będzie wyglądał ? Moim zdaniem pójdzie to w stronę silnej rehabilitacji.
Będziemy poszukiwać współpracy z ościennymi szpitalami, które mają super nowoczesne
łóżka, doskonałą diagnostykę i bardzo często tam osoby leżą i jest kolejka do tych
nowoczesnych łóżek. Te osoby chcielibyśmy zabierać do siebie na rehabilitację. Jeśli chodzi o
nowoczesną medycynę tutaj w Gostyninie, to na pewno oddział udarowy przy neurologii, ale
nie ma konkursu. Czy się uda, nie wiem. Myślę też, że trzeba się zastanowić nad kardiologią
zabiegową. Zarówno w zakresie stymulatorów serca, ale również kardiologii inwazyjnej. Nie
jestem lekarzem, jeśli chodzi o ten wymiar medyczno – terapeutyczny, to nie ja. To bardziej
moi wspólnicy, którzy są lekarzami, ja zajmuję się finansami. Myślę, że znaczące pieniądze
zostaną wyłożone na rozwój inwestycji.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – czy wy przejęliście długi po SPZOZ ? Te
długi były tam w granicach między 35 – 38 milionów. Była Rada Nadzorcza, akurat nie
mogłem być bo musiałem być w Warszawie. Nie mam wiedzy i chcę zapytać pana.
Prezes Zarządu ARION – MED Karol Stpiczyński – na tak postawione pytanie nie można
udzielić jednoznacznej prostej odpowiedzi – tak lub nie ponieważ nasza firma przejęła
wszystkich pracowników w trybie artykułu 23, a zatem z długami z tytułu wynagrodzeń. Nie
jest tajemnicą, że długi te były znaczące. Może poprzestanę tylko na takiej informacji. W
marcu płaciliśmy długi z tytułu wynagrodzeń z sierpnia ubiegłego roku, to były miliony
złotych. Warunkiem wejścia w życie umowy dzierżawy, było wyłożenie przez naszą firmę
ponad pięciu milionów złotych by zdjąć z rynku długi SPZOZ. Ten warunek również został w
całości wykonany. Jeśli pan zadaje pytanie czy przejęliśmy wszystkie długi i czy
odpowiadamy za wszystkie długi, to odpowiadam nie, tylko za część tych długów. Mam
informacje bardzo fragmentaryczne, że dług pozostał przy SPZOZ, który swoją działalność
ograniczył do POZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za dług SPZOZ, w razie
jego likwidacji, odpowiada organ założycielski czyli jednostka samorządowa.
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – wspomniał pan, że na trzydzieści lat jest ta dzierżawa.
Myślę o tych modernizacjach, które będą wykonane przez Państwa. Jak widzi pan to
rozwiązanie, trzydzieści lat i co potem ? Czy ma pan w tym kierunku jakąś określoną wizję ?
Prezes Zarządu ARION – MED Karol Stpiczyński – jeszcze nie myślę o tej perspektywie
trzydziestu lat. To nie jest tak, że jest to dobra wola firmy ARION, że będzie prowadziła
jakieś inwestycje, rozwijała szpital. Musimy inwestować, żeby być. Jeśli nie będziemy
kupowali i odnawiali urządzeń, to fundusz w końcu z nami nie podpisze kontraktu. Dla nas 98

% przychodów, to są pieniądze pochodzące z NFZ. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale
wszyscy boją się roku 2016 ponieważ już wtedy w pełni wejdzie rozporządzenie Ministra
Zdrowia w sprawie, które mówi o takich szczegółowych warunkach, jak powinien od strony
infrastruktury budynku wyglądać szpital. Musimy ten szpital dostosować bo inaczej nie
będziemy mogli leczyć ludzi. Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli podpisuje z kimś kontrakt,
pyta o trzy rzeczy – jaką masz kadrę, jaki masz sprzęt i jakie masz budynki. Chociaż byśmy
mieli najlepszą kadrę, a nie mieli odpowiedniego sprzętu, to przegramy. To samo dotyczy
budynków. Chciałem powiedzieć, że to nie jest kwestia dobrej woli bo tak naprawdę to jest
nasz obowiązek. Jeśli tego nie zrobimy, to nie będziemy mieli kontraktu. Rocznie to jest
minimum dwa miliony złotych, aby odtworzyć infrastrukturę. W roku 2014 rozpoczniemy od
energii, od ogrzewania, to jest pewne. Chcemy zmienić całą technologię.
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – czy w umowie jest zapis, że macie prawo do
pierwokupu tzn. po zakończeniu dzierżawy ?
Prezes Zarządu ARION – MED Karol Stpiczyński – nie, takiego zapisu nie ma w umowie.
Radny Andrzej Reder – wymienił pan tutaj oddział udarowy i kardiologia inwazyjna.
Chciałem zapytać, czy to jest zamysł, czy też Państwo prowadzicie w tej sprawie konkretne
działania ?
Dyrektor Generalny ARION – MED Michał Michalak – prowadzimy konkretne rozmowy
z kadrą, która potrafiłaby leczyć na takich oddziałach. Mamy takie doświadczenie, wiemy jak
zrobić to, żeby doprowadzić, aby takie oddziały powstały. To jest kwestia czy NFZ to
zaakceptuje, taki nasz pomysł. Też na ten temat prowadzimy rozmowy. To jest faza pierwsza
koncepcji, która jest z racji firmy zaakceptowana. Ma być odpowiednia kadra, są odpowiednie
umowy podpisane już z tą kadrą. Teraz rozmawiamy z Funduszem, kiedy byłoby możliwe
zakontraktować takie oddziały.
Radny Andrzej Reder – z oddziałem rehabilitacji sąsiadują takie pomieszczenia, które
kiedyś, jak było dawne sanatorium Kruk, to były to tzw. Leżalnie. Była kiedyś taka
koncepcja, żeby ten oddział w tą stronę rozbudowywać. Ta koncepcja została upubliczniona
ponad dwadzieścia lat temu. Czy ona nadal obowiązuje ? Czy jest jakaś koncepcja na
zagospodarowanie tych obszarów tego budynku ? Trudno powiedzieć o pomieszczeniach bo
one są w ogóle odkryte.
Prezes Zarządu ARION – MED Karol Stpiczyński – takiej koncepcji na dzisiaj na 7
listopada 2013 roku, nie ma. Wiem o tym, że kiedyś planowano zabudowę. Osobiście
uważam, że dużo łatwiej jest wybudować w tej chwili budynek niż starą leżakownię
adaptować, wszystkie instalacje, piony, woda, energia. To są gigantyczne koszty. Z drugiej
strony powiem Państwu, że osoby hospitalizowane w potężnych i nowoczesnych szpitalach,
marzą o tym, żeby przez piętnaście minut posiedzieć sobie na leżaku, pooddychać świeżym
powietrzem i popatrzeć na stare sosny. Ta leżakownia jest również waszym atutem.
Oczywiście, że można coś zabudować. Jednak chory, który pomiędzy zabiegami może sobie
siąść wygodnie na fotelu i popatrzeć na stare drzewa, moim zdaniem, czuje się lepiej.
Gdybym ja osobiście miał wybrać szpital, to taka leżakownia, dla mnie, to atut. Pozostaje
kwestia konserwacji bo ono jest w złym stanie technicznym. My te prace prowadzimy,
leżakownia tam z tyłu jest już odwodniona, zobaczymy co dalej. Zanim coś się zrobi, czasem
trzeba przemyśleć bo można zniszczyć to, co stanowi o pewnej sile tego szpitala. Poniekąd
wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za ten szpital. Jeśli będzie tak, że bilet do Płocka będzie
tańszy niż bilet do naszego szpitala na bus, to będzie nam ciężko. Musicie też Państwo o tym
pamiętać, że przez rachunki firmy "ARION – MED", ponad dwa miliony czterysta złotych co
miesiąc tutaj wpływa. Jednak te pieniądze, które kilkuset pracowników dostaje, zostają gdzieś
tutaj w sklepach. Staramy się towary kupować na rynku lokalnym. Warto się zastanowić, czy
możemy wspólnie coś zrobić, aby ktoś kto ma skierowanie do szpitala mógł tanio dojechać.

Nie możemy karetkami, ale będziemy o tym myśleć bo dla nas jest to poważny problem.
Pacjent ze względu nawet na te dwa złote różnicy, pojedzie do Płocka, a nie do nas.
Dyrektor Generalny ARION – MED Michał Michalak – myślimy o tym, żeby rodziło się
dużo dzieci w naszym szpitalu. Słyszeliśmy sprawozdanie pana Burmistrza. Mówił, pan, że
więcej było zgonów niż urodzeń. Chciałem powiedzieć, że to taki sukces dosyć nieduży. Jak
przyszliśmy do szpitala było porodów od jednego do trzech średnio miesięcznie. Ostatnio
notujemy między dwadzieścia pięć, a trzydzieści porodów. Zrobiliśmy specjalny projekt,
który nazwaliśmy roboczo "sto porodów". Chodzi nam o to, żeby osiągnąć sto porodów
miesięcznie. Wszyscy mówią do mnie, że to jest niemożliwe. Z uporem maniaka mówię, że
będzie tutaj tyle się rodzić w naszym szpitalu miesięcznie. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy
dla tego projektu to porozumienie szkoły rodzenia, która uruchomiła się dwa dni temu.
Okazuje się, że są dwa autobusy do naszego szpitala. Zaczęliśmy robić reorganizację pracy w
szpitalu. Pracownicy nie mieli jak dojechać do szpitala. Jeżeli pracownicy mają problemy z
dojazdem to cóż mówić o pacjentach. Dlatego wydaje mi się, że to jest temat bardzo ważny
do spółki dobrej woli. Trzeba by się pochylić ze wszystkimi organami, jakie tutaj pracują, czy
Rada Miasta, czy Rada Powiatu, też my jako szpital – co zrobić, żeby pacjenci mieli łatwy
dojazd z Gostynina. Myślę, że wszystkim zależy, żeby ten szpital był prężny. On wtedy będzie
silny, jak, będzie miał dużo pacjentów.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – to są stare błędy. Kiedyś szpital był w
mieście. Podstawowe oddziały, wszystko było w mieście. Ja wtedy grzmiałem na całą Polskę,
mówiłem, żeby nie wynosić szpitala z miasta. Stało się jak się stało.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – pragnę przywitać na sali
kierownika NZOZ Szkol-Med, panią Grażynę Szczerbicką. Witam serdecznie. Przechodzimy
do kolejnej jednostki.
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS"
Kierownik NZOZ "MEDICUS" Tadeusz Kozubski – przedstawił informację na temat
funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" w Gostyninie –
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Andrzej Reder – chciałem zapytać się o nowe kierunki działania, o rehabilitację.
Proszę kilka słów na ten temat. Czy może pan powiedzieć – ile pana firma zostawia pieniędzy
na naszym rynku ?
Kierownik NZOZ "MEDICUS" Tadeusz Kozubski – nie udało nam się poszerzyć do tej
pory rehabilitacji ambulatoryjnej, mimo tutaj dużego wsparcia ze strony Urzędu Miasta i pana
Wójta. Nawet byliśmy wspólnie w Warszawie. Bez sukcesu jak do tej pory, ale będziemy
dalej walczyć. Może nam się uda to osiągnąć. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, w
naszym poczuciu poradnia, której brakuje to jest poradnia alergologiczna dla dzieci.
Będziemy o nią się starać, jeżeli w roku 2014 będzie konkurs ofert. Obroty naszego zakładu
to rocznie jedenaście i pół miliona złotych. To są mniejsze obroty niż firmy "ARION", która
ma obroty około dwadzieścia osiem milionów. My tu płacimy podatki. Tym się jak gdyby
różnimy od firmy "ARION", która nie płaci tutaj w Gostyninie. Trochę nadrabiamy te
mniejsze obroty zostawianiem tu podatków. Myślę, że większość naszych pracowników jest
tu z Gostynina, a więc tu oszczędzają i wydają swoje pieniądze.
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – mam pytanie odnośnie ośrodka rehabilitacyjnego.
Wiem, że powstał ten nowy ośrodek rehabilitacyjny. Interesuje mnie, jak wygląda ta droga
współpracy pomiędzy ośrodkiem rehabilitacyjnym, a basenem ?
Kierownik NZOZ "MEDICUS" Tadeusz Kozubski – nie ma współpracy ponieważ są to
zupełnie inne zadania i z innych środków finansowane. Mamy fragment taki jak hydroterapia
w sensie leczniczo. To jest wanna do hydromasażu. Można oczywiście rehabilitację

prowadzić w basenie, ale tego nie obejmuje usługa rehabilitacji ambulatoryjnej. Takich usług
Narodowy Fundusz nie kontraktuje.
•

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
oddział Gostynin
Kierownik WSPRiTS oddział Gostynin Elżbieta Ciesielska – przedstawiła informację z
zakresu funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego oddział Gostynin – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – kwestia łączenia się teraz
przez Płock jest, jeżeli chodzi o pogotowie. Czy czas dojazdu karetek do pacjentów zwiększył
się ?
Kierownik WSPRiTS oddział Gostynin Elżbieta Ciesielska – wszystkie zgłoszenia z
rejonów z tych dziewięciu powiatów wpływają do Płocka. W momencie odbioru zgłoszenia w
Płocku, na mapie, na monitorze, dyspozytor od razu wpisuje adres pacjenta, dane te, które są
niezbędne do wyjazdu. Klikając na odpowiednią ikonkę, przesyła informacje do danej stacji,
do placówki gdzie funkcjonuje dana karetka. Tu już automatycznie odbierany jest wydruk
karty wyjazdowej i monitorowane są czasy wyjazdu. Nie ma takiej sytuacji, że karetka stoi i
nie wyjeżdża. W momencie kiedy jest przyjmowane zgłoszenie na karcie, jest rejestrowany
czas przyjęcia zgłoszenia, czas przekazania informacji. Wtedy, kiedy zespół odbiera
informację dotyczącą wyjazdu, wchodząc do karetki, przyciskając status – od razu rejestruje
się czas kiedy są w karetce, czas dojazdu do pacjenta, wyjścia od pacjenta, dotarcia do
szpitala, wyjścia ze szpitala. Także monitorowane są po kolei wszystkie parametry, a później
analizowane. Tam gdzie są długie czasy dojazdu, to jest analiza, czy przypadkiem nie jest
wskazany jeszcze dodatkowy zespół, żeby te czasy się skróciły. Jeżeli w danym rejonie
operacyjnym, w danej chwili są wszystkie karetki zajęte, następuje alokacja karetek.
• NZOZ Szkol-Med s.c.
Kierownik NZOZ "Szkol-Med" Grażyna Szczerbicka – przedstawiła sprawozdanie ze
świadczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szkol-Med" s.c. za rok szkolny
2012/2013 – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Tadeusz Łosiewicz – jeśli zauważycie próchnicę zębów u dziecka, to co dalej z tym
robicie ? Czy dziecko jest leczone ? Czy skierowane na przykład do „MEDICUSA” ? Jak to
wygląda ?
Kierownik NZOZ "Szkol-Med" Grażyna Szczerbicka – jeśli u dziecka jest stwierdzona
próchnica, badania profilaktyczne odbywają się w obecności rodziców. Także rodzic wie o
tym, że dziecko ma chore ząbki i gdzie powinien się udać. Mało jest tych gabinetów.
Niemniej kilka gabinetów działa na terenie miasta Gostynina. Część jest gabinetów
otwartych, takich, że mogą przychodzić też inni dorośli ludzie. Wiele rodziców dba o to, żeby
te ząbki leczyć i kontynuować to co lekarz zaleci podczas badania.
Radny Tadeusz Łosiewicz – czy rozważaliście taką możliwość, żeby stomatolog był w
każdej szkole ? Wiem, że to sprawa finansów, ale kiedyś to było.
Kierownik NZOZ "Szkol-Med" Grażyna Szczerbicka – jako zakład, który ma
profilaktyczną opiekę nad uczniami z zakresu medycyny szkolnej, nie mamy takiej
możliwości, żebyśmy my mogły mieć wpływ na zatrudnianie lekarzy. Natomiast to pozostaje
w kwestii samorządów i dyrekcji szkół. Trzeba zabiegać, żeby te gabinety były. Naprawdę
dużo dzieci ma próchnicę.
(po przerwie….)

Do punktu 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku
szkolnym 2012/2013
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – pragnę na sali powitać panią
Grażynę Pączek inspektora ds. oświaty Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i
Przedszkoli w Gostyninie oraz pana Andrzeja Jakubowskiego prezesa Przedsiębiorstwa
Komunalnego.
Inspektor ds. oświaty MZESiP Grażyna Pączek – przedstawiła informację o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolnym 2012/2013 –
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Marek Małkowski – toczy się w kraju dyskusja na temat pójścia dzieci
sześcioletnich do szkoły. Czy z tego tytułu były u nas kontrole z ministerstwa, sanepidu, oraz
czy były zapytania od rodziców w tym temacie.
Inspektor ds. oświaty MZESiP Grażyna Pączek – na bieżąco, jeżeli chodzi o Ministerstwo
Edukacji były przeprowadzane ankiety mówiące o tym ile dzieci zostało zapisanych do I klas.
Bardziej konkretnych kontroli nie było, bardziej w formie informacji.
Radny Marek Małkowski – nasze szkoły spełniają warunki, aby dzieci w tym wieku poszły
do szkoły.
Inspektor ds. oświaty MZESziP Grażyna Pączek – dyrektorzy nie zgłaszają żadnych
sytuacji. Co roku pod koniec roku szkolnego poprzedniego dyrektorzy piszą protokoły na
temat bezpieczeństwa w szkołach i muszą określić, czy szkoła jest przygotowana na
przyjęcie określonej liczby dzieci i nie tylko dzieci 7-letnich, ale również i 6-letnich.
Radny Andrzej Reder – czy szkoły są przygotowane, czy nie są to tutaj jednoznacznie
stwierdzić nie można, bo na pytanie czy szkoła dysponuje świetlicą odpowiemy , że tak – ale
jak zapytamy czy ta świetlica spełnia swoje funkcje to bym się zawahał, zatrudnienie w
świetlicach realizowane jest między innymi.? Stąd się pojawił konflikt między tym , co
mówią rodzice, którzy dążą do tego referendum, a tym czym dysponuje władza oświatowa w
sensie swojej wiedzy. Takie badania się odbyły, badali kuratorzy, badało ministerstwo, ale
było to robione w formie ankiet i te odpowiedzi mają taki wymiar. Natomiast rodzice trochę
głębiej wnikają w sens funkcjonowania pewnych obszarów szkoły. Odpowiedź tutaj do końca
nie jest jednoznaczna.
Inspektor ds. oświaty MZESiP Grażyna Pączek – w naszych szkołach tylko 42
sześciolatków jest w pierwszych klasach. Być może to wynika z tego że nie bardzo jesteśmy
brani pod uwagę w tych wszystkich ankietach.

Do punktu 7

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała informację:
• informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Gostyninie
złożonych do 30 kwietnia 2013 roku, - pismo stanowi załącznik do protokołu.
• pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie z dnia 22 października 2013r. w
sprawie przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w
Gostyninie za 2012r., - pismo stanowi załącznik do protokołu.
• pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie analizy
oświadczeń majątkowych za 2012 rok Burmistrza Pana Włodzimierza
Śniecikowskiego i Przewodniczącej Rady Pani Jolanty Syski – Szymczak, - pismo
stanowi załącznik do protokołu.
• pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku w sprawie analizy danych zwartych
oświadczeniu majątkowym Pana Andrzej Karola Szyszki - pismo stanowi załącznik do
protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – pismo z Urzędu Skarbowego
w Gostyninie dotyczące pracowników Urzędu, skierowane do Burmistrza , jest to treść taka
sama jak radnych, nie będę odczytywać. – pismo stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2014 rok.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Andrzej Jakubowski - Zgodnie z ustawą o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na bazie kosztów 9
miesięcy roku 2013 i ostatniego kwartału roku 2012, taka analiza została przygotowana i
przedłożona do miasta i Rady Nadzorczej. Burmistrz po zapoznaniu się z propozycją
zatwierdził ją, jak również zrobiła to Rada Nadzorcza. W przypadku wody chcieliśmy
przedstawić wszystkie dane, które są potrzebne do kalkulacji na poziomie roku 2012,
kalkulując wszystkie koszty na bazie roku 2014, praktycznie są zbliżone do roku
poprzedniego. Jeżeli chodzi o wodę koszty są na poziomie 98% , główne oszczędności jeżeli
chodzi o wodę są na energii elektrycznej, dużo mniej pożytkujemy materiałów, dużo mniejsza
ilość awarii i dużo mniejsze opłaty jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ponieważ ilość
wody, którą planowaliśmy, że zostanie sprzedana niestety jest niższa. Natomiast inne koszty
są na poziomie roku 2013, stąd też nasza propozycja, aby ceny wody na rok 2014 utrzymać
na poziomie roku 2013, czyli gospodarstwa domowe 2,52 zł. + VAT, dla gospodarstw
pozostałych 4,20 zł. + VAT. Jedynym takim elementem niepokojącym jest spadająca liczba
metrów sześciennych sprzedaży wody. Pogłębiłem analizę jeżeli chodzi o głównych trzech
odbiorców Spółdzielnia Gostynińska, Spółdzielnia Polam i MTBS wskazuje na to, że przez
okres 5 lat praktycznie około 40 tyś m3 duża spółdzielnia wzięła mniej wody, pobrała

spółdzielnia Polam około 5,5 tyś m 3 , natomiast jedynym wzrostem może pochwalić się tylko
MTBS, tutaj nastąpiła duża liczba wybudowanych bloków, więc wody zostało sprzedane
więcej. Na przestrzeni reasumując tych dużych odbiorców jest około minus 30 tyś m3 wody
mniej, czyli około 5 tyś m3 rocznie mniej wzięli. Ale jest to nasze zadanie, aby tak
gospodarować kosztami, żeby i przy wykonywaniu remontów , modernizacji i inwestycji
zachować podobne ceny na rok 2014. Te inwestycje, które zostały założone na rok 2013 z
wody, czyli główny wodociąg w ul. Kolejowej i dwa drobne odcinki w ul. Biernackiego ul.
Ziejkowej ul. Witek zostały wykonane, z wyjątkiem ul. Witek będzie wykonywany w
miesiącu listopadzie.
W przypadku ścieków jest bardzo podobnie, jeżeli chodzi o rozkład i wielkości proponowane
na 2014 rok z wyjątkiem jednej rzeczy, która się nowa pojawiła to jest nowa ustawa o
gospodarce osadami. Musieliśmy ogłosić przetargi w tym roku na zagospodarowanie osadów
pościekowych z kratki i piasku osadnika. Robią to firmy fachowe zgodnie z zarządzeniem
ministra ochrony środowiska i przepisami unijnymi. Zostało ogłoszone wygrała firma z
Gdańska za najniższą cenę, zajmuje się ta rekultywacją osadów pościekowych, z tym, że ona
odbywa się na terenie województwa mazowieckiego bo każdy osad musi zostać na terenie
danego województwa. Koszty te są bardzo podobnie zbliżone, dlatego też z powodu tylko i
wyłącznie osadów pościekowych proponowaliśmy aby nieznacznie podnieść ścieki o 2 gr. dla
gospodarstw domowych z 3,33 zł. na 3,35 zł. natomiast dla pozostałych odbiorców
pozostawić na poziomie roku 2013. Przy małych zużyciach np. osób samotnych czy starszych
jest to koszt obciążający taką osobę w granicach 50 gr. rocznie. Natomiast rodziny biorące
średnio od 6 – 7 m3 jest to koszt około 1,80 zł. rocznie. Więc to są bardzo małe obciążenia z
tego zakresu. Z zakresu planowanych inwestycji kanalizacji od ul. Targowej przez ul. Szkolną
do ul. Kowalskiej w tej chwili jesteśmy po przetargu i termin wykonania jest do marca 2014 ,
ale podejrzewam że przy takich warunkach pogodowych wykonamy to w roku obecnym.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Radny Marek Małkowski – na Komisji był podejmowany jeszcze jeden temat sprawy wody
na osiedlu Zalesie. Wynikła tutaj jeszcze jedna sprawa osiedla Kruk, wyszedł tutaj problem
między szpitalem, a MTBS-em.
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – po stronie ścieków amortyzacja jest dość niska – z
czego to wynika?. Jeśli chodzi o koszty procentowe energii elektrycznej są dość wysokie po
stronie wody i ścieków. Ile mamy zatrudnionych osób w zarządzie spółki.?
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Andrzej Jakubowski - jeżeli chodzi o amortyzację
jest liczona od posiadanego majątku, który jest na staniu spółki. Jeżeli chodzi o wodę to jest
na bazie roku 2014 jest spadek, czyli majątek się starzeje, on się całkowicie zamortyzuje i
wtedy jest do odtworzenia. Natomiast w przypadku kanalizacji to też jest majątek jaki mamy
na stanie spółki i on jest liczony według stawek ministerialnych. Ale jest wzrost amortyzacji,
akurat tak się stało w roku 2013-2014 przyjęliśmy na stan część kanalizacji sanitarnej w ul.
Targowej, była robiona kanalizacja między budynkami socjalnymi, a nowo powstałymi

budynkami przy ul. Kościuszkowców –Targowa i budynek po spółkach wodnych został
podłączony. To zadanie jest około 400 tyś zł. on został włączony i amortyzacja wzrosła.
Natomiast prąd – to jest naszym osiągnięciem na przestrzeni lat, mówiłem , że robimy wielkie
zmiany jeżeli chodzi o urządzenia elektryczne na oczyszczalni ścieków na stacjach trafo
montaż urządzeń dopiero w dłuższym planie przyniósł oszczędności. W tym roku zużyjemy
około 287, natomiast w roku przyszłym planujemy spadek, i tak też było w roku 2011 jest
wyraźny spadek ilości energii elektrycznej na poszczególnych ujęciach. Pompy są
oszczędnościowe, silniki innej, jest to duża różnica jeżeli chodzi o silniki. Spadek energii
elektrycznej jest dość znaczny, widać wyraźnie na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Natomiast
zarząd jest jednoosobowy, tak w przypadku jednej jak i drugiej spółki.
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – w związku z tymi pytaniami, które tutaj postawiłam.
jaka jest kwota środków trwałych po stronie ścieków i wody.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Andrzej Jakubowski - wartość, którą odzyskujemy
w ciągu roku to 220 tyś zł. jest woda, i 335 tyś zł. taka jest wartość amortyzacji
odtworzeniowej, czyli około 550 tyś z. co roku mamy odtworzenia z naszego majątku. Co
roku staramy się tej wartości amortyzacji zrobić coś nowego, tak było w zeszłym roku
wykonaliśmy zadania za 420 tyś zł. a w tym roku szykuje się, że tych zadań będzie za prawie
700 tyś zł. czyli wartość odtworzeniowa idzie w nowe inwestycje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się:
za – 15,

przeciw – 0,

wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 207/XLII/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości na 2014 rok.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawiony Państwu projekt uchwały w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok przygotowano na
podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która określa ich maksymalne stawki.
Stawki te są corocznie waloryzowane przez Ministra Finansów o wskaźnik wzrostu cen
detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. W uchwale na 2014 rok zaproponowano wzrost stawek podatkowych w
stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym o 0,9%. Osoba fizyczna za podatek od
nieruchomości za 1 m2 powierzchni w 2014 roku po przeliczeniu tego podatku o ten wskaźnik
zapłaciłaby 1 gr. więcej niż w bieżącym roku, zarówno od budynków jak i gruntu. Natomiast
osoba prawna za 1 m2 powierzchni zajętej pod działalność gospodarczą zapłaciłaby 22 gr.

więcej od budynku, natomiast od gruntu 1 gr. Na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
wywiązała się dyskusja na projektem tej uchwały po której burmistrz postanowił zgłosić
autopoprawkę, do przedstawionego wcześniej projektu uchwały, zmieniając stawki w
poszczególnych przedmiotach opodatkowania na stawki obowiązujące do wyliczenia tego
podatku na 2013 rok. W dniu dzisiejszym otrzymali państwo projekt tej uchwały, który
uwzględnia te autopoprawki. W § 1 ust. 1 wprowadza się autopoprawki w kwotach: pkt. 1 lit.
a) kwotę 0,85 zł. zamienia sie na kwotę 0,84 zł.; pkt. 1 lit. b) 4,56 zł. zamienia się na kwotę
4,51 zł. ; pkt. 1 lit. c) kwotę 0,43 zł. zamienia się na kwotę 0,42 zł. W punkcie 2 lit. a) kwotę
0,72 zł. zamienia się na kwotę 0,71 zł. pkt. lit. b) kwotę 22,62 zł. zamienia się na kwotę 22,40
zł. następnie w pkt. 2 lit. c) kwotę 10,75 zł. zamienia się na kwotę 10,65 zł. w pkt. 2 lit d)
kwotę 4,68 zł. zamienia się na kwotę 4,63 zł. w pkt. 2 lit. e) kwotę 7,73 zł. zamienia się na
kwotę 7,66 zł. Przy zastosowaniu proponowanych stawek w uchwale podatek od
nieruchomości na 2014 rok wyniesie łącznie 10.795.530,85 zł. w tym dla osób fizycznych
3.198.982,94 zł. a dla osób prawnych 7.596.547,91 zł. Skutki udzielenia obniżki stawek
maksymalnych wyniosą ok. 355.000,00 zł. Utrzymanie stawek na poziomie bieżącego roku
należy liczyć się z tym, że wpływy z tego podatku będą mniejsze i będą miały wpływ na
prawidłową realizację zadań w 2014 roku.
Opinie komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - stawki podatku od nieruchomości na rok 2014
pozostawić na poziomie roku 2013.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej - opinia pozytywna dotyczyła
obniżenia podatku od działalności gospodarczej. Burmistrz przychyli się aby stawki podatku
od nieruchomości pozostawić na poziomie roku 2013.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się:
za – 15,

przeciw – 0,

wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 208/XLII/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – opłata od posiadania psów na 2014 rok pozostaje
na poziomie bieżącego roku tj. w kwocie 50.00 zł. za jednego psa. Wpływy z tej opłaty na
dzień 30 września wyniosły 34.313,00 zł. natomiast wydatki za pobyt naszych psów w
schronisku, również na ten dzień wyniosły 67.300,00 zł.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – 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:
za – 15,

przeciw – 0,

wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 209/XLII/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11
Podjecie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku
2014.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – podobnie jak w przypadku stawek podatku od
nieruchomości przygotowany został projekt uchwały określający stawki podatku od środków
transportowych. Podatek ten reguluje ustawa o podatkach i opatach lokalnych. Przedmiotem
opodatkowania są samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy
o określonej dopuszczalnej masie całkowitej oraz autobusy. W uchwale na 2014 rok
proponuje się wzrost stawek podatkowych w stosunku do stawek obowiązujących w roku
bieżącym o 0,9% . wskaźnik ten został ustalony na podstawie komunikatu ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawki podatku od środków transportowych są
określane w podziale na pojazdy posiadające certyfikaty jak i te które tych certyfikatów nie
posiadają wyprodukowane przed 2003 rokiem i później jak również na pojazdy, które mają
zawieszenie pneumatyczne, z podziałem na tonaż. zasadą jest że czym pojazd jest rocznikiem
młodszy tym podatek jest niższy. Przy zastosowaniu proponowanych w uchwale stawek
wymiar podatku na 2014 rok szacowany jest łącznie w kwocie 638.218,00 zł. w tym dla osób
fizycznych 312.936,00 zł. i dla osób prawnych 325.282,00 zł. Wzrośnie ogółem o 21.381,00
zł. Do projektu uchwały została dołączona informacja jak ten podatek będzie się kształtował
w podziale na osoby prawne i fizyczne. Dla informacji podam jeszcze, że przedsiębiorca ,
osoba fizyczna posiadająca 19 samochodów różnych samochodów (autobusy, samochody
ciężarowe, przyczepy, naczepy) jej podatek w stosunku do roku bieżącego wzrośnie o 254,00
zł. Natomiast też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca 7 pojazdów
będących przedmiotem opodatkowania ta osoba zapłaci o 66,00 z. więcej niż w bieżącym
roku.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Radny Andrzej Robacki – analogicznie jak w podatku od nieruchomości wnosiliśmy
również na Komisji, aby rozważyć możliwość utrzymania podatku od środków
transportowych na poziomie roku 2013. Ponieważ nie ma projektu uchwały z autopoprawką
dlatego proszę o wyjaśnienie.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – pan radny powiedział, że wstrzymuje się od
opiniowania projektu do podania informacji o ile wzrośnie podatek na jednego
przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą, właściciela samochodu – jaka będzie

różnica. Różnica została przedstawiona, przykładowo zostało podane dla przedsiębiorcy
podajającego 19 samochodów – o ile podatek wzrośnie dla osoby prawnej , dla osoby
fizycznej prowadzący działalność gospodarczą posiadająca 7 samochodów.
Radny Andrzej Robacki – wstrzymam się od głosu. Pani skarbnik powiedziała, żeby tą
różnice przedstawić, a pan burmistrz miał się zastanowić nad tym czy ten podatek nie
utrzymać.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – ale się zastanowił.
Radny Andrzej Robacki – jeżeli nie ma różnicy, to jest uchwała, taka jak jest. Czyli podatki
zostały podniesione.
Radny Tadeusz Łosiewicz – jak wygląda ściągalność tych podatków, w roku 2013.?
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – generalnie wpływają, ale są również podatnicy
którzy zalegają podatkami. Ściągalność jednego naszego podatnika jest bardzo trudna.
Staramy się jak najwięcej ściągać.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – dużo firm, które posiadają transport
korzystają z instytucji de minimis.
Radna Agnieszka Korajczyk –Szyperska – podatek jest łatwo podnieść natomiast, czy te
firmy, które odprowadzają podatek do kasy miasta, czy faktycznie wykonują zlecenia na
terenie miasta, czy jest tak, że zarabiają gdzieś indziej a tylko tutaj płacą podatki.?
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – takich rejestrów nie prowadzimy i wiedzy na ten
temat nie mamy. Każdy wykonuje działalność we własnym zakresie, ma dowolność wiem ,że
można ją wykonywać na terenie całego kraju.
Radna Agnieszka Korajczyk –Szyperska – biorąc pod uwagę sytuację jaka jest aktualnie w
mieście, można pomyśleć, że w większości tych usług jednak jest wykonywana poza
miastem, a podatek jest odprowadzany tutaj.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – każdy z właścicieli tych samochodów
ciężarowych ma prawo garażować również i poza miastem. Jeżeli się podatek nie podoba to
może garażować w gminie Gostynin, albo np. w Piasecznie, i nie będzie tu płacił podatku.
Podatek jest na przyzwoitym poziomie, dlatego garażują.
Radna Agnieszka Korajczyk –Szyperska – podatki nie są przyzwoite bo większość ludzi
rejestruje się gdzieś indziej i z miasta wyjeżdża.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

(salę posiedzeń opuścił radny Marek Małkowski)
Za podjęciem uchwały opowiedziało się:
za – 10,

przeciw – 4,

wstrzymujących się – 0

Radny Andrzej Robacki głosował przeciw.
UCHWAŁA NR 210/XLII/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
(na salę posiedzeń przybył radny Marek Małkowski)

Do punktu 12
Informacja dotycząca podatku rolnego na 2014 rok.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – co roku Prezes GUS ogłasza kwotę do wyliczenia
podatku rolnego, na 2014 rok jest to kwota 69,28 zł. za 1 dt. żyta. Dla gospodarstw rolnych,
dla których przyjmuje się od 1 hektara przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
wynosi 173,20 zł., natomiast dla pozostałych gruntów od 1 hektara fizycznego równowartość
pieniężną 5 dt żyta, jest to kwota 346,40 zł.
Informacja była przedstawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radni nie zgłaszali pytań.

Do punktu 13
Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – podajemy państwu stawkę przyjętą do wyliczenia
podatku leśnego na 2014 rok, jest to kwota 171,05 zł. po przeliczeniu podatek leśny dla 1
hektara fizycznego lasu wynosić będzie 37,63 zł. , a dla lasów ochronnych dla których
stawka podatku ulega obniżeniu o 50% będzie wynosił 18,82 zł.
Informacja była przedstawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radni nie zgłaszali pytań.

Do punktu 14
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawiliśmy państwu projekt uchwały w
sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok w którym zarówno dochody jak i wydatki
budżetowe zwiększą się o kwotę 3.000,00 zł Środki te stanowią darowiznę pieniężną
pozyskaną przez Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej w Gostyninie z przeznaczeniem na

sfinansowanie udziału zespołu muzycznego w międzynarodowym festiwalu muzyki
akordeonowej w Przemyślu i z takiego tytułu zwiększą plan finansowy tej jednostki.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – 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:
za – 15,

przeciw – 0,

wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 211/XLII/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15
Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2014 roku.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawiliśmy państwu projekt uchwały w
sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Na 2014 rok skalkulowano stawkę jednostkową dotacji w
kwocie 4,04 zł. jako dopłatę do utrzymania 1 m2 administrowanych obiektów. Uwzględniając
tak wyliczaną stawkę jednostkową dotacja przedmiotowa na 2014 rok dla MOSiR-u wynosić
będzie 310.500,00 zł. i pokryje ponad 45% kosztów ogółem. MOSiR funkcjonuje w formie
zakładu budżetowego, administruje stadion przy ul. Sportowej, halę sportową przy ul.
Kutnowskiej, i korty tenisowe przy ul. 18 Stycznia, są to obiekty deficytowe i dlatego zasadne
jest udzielenie tej jednostce dotacji przedmiotowej.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się:
za – 15,

przeciw – 0,

wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 212/XLII/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ogłaszam 10 minut przerwy.

(po przerwie ……)

Do punktu 16
Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy ktoś z państwa Radnych
ma jakieś uwagi do protokołu.?

Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 12 radnych, głosów
przeciw nie było, 3 głosy wstrzymujące się.
Protokół przyjęto.

Do punktu 17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – pierwsze zapytanie było radnego
Andrzeja Redera – termin aktu notarialnego „Term”, wczoraj było spotkanie, jest sześciu
przedsiębiorców. Ustaliliśmy na 6 grudnia , z możliwością przesunięcia terminu w jedną lub
drugą stronę o pięć dni. Odsuwający się ten termin z przyczyn, które leżały po naszej stronie,
ale tego nie wiedzieliśmy bo była gmina Gostynin wpisywana w aktach niektórych
nieruchomości, które dotyczą tego obszaru, który sprzedajemy. Mówiliśmy o tym, że były
cztery działki gdzie była decyzja wojewody na skomunalizowanie, była zapisana na gminę
Gostynin, musieliśmy przeprowadzić cztery postępowania sądowe. Na dzisiaj jest to
wyprostowane, cały czas pracuje jedna osoba w urzędzie jest takie jednoosobowe stanowisko
pracy dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów i innych nieruchomości.
Drugie pytanie – drewniany budynek przy ul. Kościuszki 5 czy znajdzie się w planie
remontów. Jest przygotowana dokumentacja budowlana na ten budynek, z narysowanymi
brakującymi ozdobami snycerskimi które na tym budynku są. W tym roku jeden był
wyremontowany na ul. 3-go Maja 20, z ogrzewaniem co, ciepła wodą. Budynek ten jest
najdroższy w remoncie, ponieważ na tym budynku o którym pan dyrektor mówi będzie
wymiana całego szalowania wszystkich elementów drewnianych. pozostało nam jeszcze do
wyremontowania budynki na ul. 3-go Maja 12, 3-go Maja 14, 3-go Maja 26 i 26a i po
przeciwnej stronie również jest przeznaczony do remontu budynek 3-go Maja 21, myślę, że
trzy budynki uda się wyremontować, zależy to od wpływu środków ze sprzedaży pod Termy.
Kolejne pytanie dotyczyło zieleni przy Miejskim Centrum Kultury - zrobimy dokumentację
przez fachowców od zagospodarowania środowiska, tak aby było klasycznie. Tutaj
wyasygnuje z pracowników publicznych grupę, przekaże panu dyrektorowi. Sprzęt mamy,

tam trzeba wyciąć i nową zieleń całą założyć, łącznie z drzewami. W Rynku wiązy sadziliśmy
kilkuletnie.
Następne pytanie – postęp przy realizacji budowy parkingu przy ul. Wyszyńskiego. Ze
Spółdzielnią Mieszkaniową jest zawarte porozumienie, natomiast przeszkodą w realizacji jest
brak zgody właścicieli mieszkań w bloku przy którym ma być parking. Tak jest, że tam gdzie
się ludzie uwłaszczali są w częściach wpisani do majątku gruntowego. Była u mnie pani
Prezes też o tym rozmawialiśmy – powiedziała , że będzie rozmawiać i nakłaniać
mieszkańców. Wydawałoby się, że to dla mieszkańców byłoby ważne i pomocne - okazuje
się że niekoniecznie. Miasto nad tym pracowało już trzy lata temu i mieliśmy wszystko
rozpracowane. Również i poprzedni zarząd spółdzielni jak był w innych warunkach prawnych
też wyrażał zgodę, nawet wydaliśmy zgodę na wycięcie drzew, i zostało przygotowane pod
zatokę. Uważam, że wszędzie, gdzie się da zatoki muszą być robione.
Pan radny Paweł Kalinowski – problem wody na Zalesiu - Prezes PK pan Jakubowski został
ponownie zobowiązany do załatwienia tego problemu, jest pismo, które Przedsiębiorstwo
Komunalne otrzymało i o podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Burmistrza.
Myślę, że się da ten problem rozwiązać, niekoniecznie trzeba zaraz na początek 4 km ciągnąć
wodociąg. Gmina ma wodociąg w granicach Zalesia, podali ilość jaką mogą dostarczyć to jest
około 80 m3 na godzinę, to jest za mało na pięć bloków, za mała jest to wydajność. Tutaj
gmina Gostynin nie sprzeciwi się, ponieważ korzystają z naszej kanalizacji np. Bierzewice.
Dobra wola jest i współpraca istnieje między miastem, a gminą.
Pan radny Arkadiusz Szulczewski – czy na przyszły rok będzie nabór do klasy sportowej.
Odpowiadam - tak.
Droga na rzeką Skrwą jest dokumentacja z pozwoleniem na budowę. Miasto poniosło już
koszty na wykup gruntów. Będziemy to realizować, są już pewne zgłoszenia dokonane. Droga
ta rozwiąże nam parę problemów, tam powstało osiedle.
Następne pytanie budżet Mazura – będzie na poziomie roku bieżącego.
Kolejne pytanie – wyjazdy integracyjne do Langenfeld – pewnie trzeba wrócić, ale trzeba ich
również zapraszać. Kiedyś dość dużo się tego odbywało, trzeba zapewnić przyzwoite
warunki. Naszym ambasadorem jest Stowarzyszenie Gostynin – Langenfled, przejęła pani
Funk i prężnie działa.
Pan radny Arkadiusz Górski – pytał o przetarg na realizację kanalizacji ulic Krośniewicka,
Szkolna – wygrał zakład Instalatorstwa pana Górskiego.

Do punktu 18
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała sprostowanie
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – pismo stanowi załącznik
do protokołu.
Radny Tadeusz Łosiewicz – dotarła do mnie informacja i chciałbym aby Burmistrz
potwierdził, dwa lata temu mówiłem aby Internet Wi-Fi w centrum miasta był za darmo.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – dobra informacja, jest w tej chwili
przygotowywane.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – chciałam zaapelować. Wykorzystać obecność
mediów, pana burmistrza, wszystkich państwa, radnych obecnych, a także osób, które
niekoniecznie ze mną sympatyzują. Jeżeli ktoś ma odwagę wysyłać donosy na mnie, na moją
najbliższą rodzinę, na moją działalność, na działalność mojej najbliższej rodziny to Ja apeluję,
aby ta, ten życzliwy człowiek miał również odwagę się pod tym donosem podpisać.
Chciałabym , aby państwo wiedzieli, że w ostatnim czasie ilość bezsensownych i
bezpodstawnych donosów jest tak duża, że w związku z moją osobą, z moją rodziną zostały
poruszone wszystkie możliwe instytucje i służby, które działają w naszym kraju.

Do punktu 19
Zamknięcie obrad .
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zamykam obrady XLII sesji
Rady Miejskiej. Dziękuję serdecznie państwu za przybycie.

Spisały:
E. Cierpikowska.
A. Piechocka.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Syska – Szymczak

