PROTOKÓŁ NR XLVI/2013
z posiedzenia XLVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji
odbytego w dniu 30 grudnia 2013 roku.
Stan Rady – 15
Obecni - 12
Listy obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1300.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Witam wszystkich bardzo
serdecznie. Otwieram obrady XLVI sesji Rady Miejskiej – VI kadencji. Witam państwa
Radnych przybyłych na obrady, witam pana Włodzimierza Śniecikowskiego Burmistrza
Miasta, wraz z pracownikami urzędu, witam zaproszonych gości w osobach: panią Iwonę
Kowalczyk zastępcę Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam
mieszkańców miasta, przedstawicieli pracy, 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.
Nie zgłaszano uwag i zmian do porządku obrad.
Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:
za - 12
przeciw – 0
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

wstrzymało się – 0

4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29

marca 2006r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/XXI/2012 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie miasta Gostynina na lata 2014–2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022:
a) odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2022,
12. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014.
13. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2013.
14. Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2013.
15. Przyjęcie protokołu z XLIII, XLIV sesji Rady Miejskiej.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – odczytał sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Gostynina za okres od dnia 16 listopada 2013r. do dnia 27 grudnia 2013r. –
sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Radna Agnieszka Korajczyk –Szyperska – jaka była cena za 1 m 2 działki przy ul. 3-go
Maja. Mam pytanie odnośnie instytucji państwowej, która ma być w Starej Betoniarni , czy tu
chodzi o Policję i na jakich zasadach Komenda Powiatowej Policji tam by się znalazła i
ewentualnie jak długo wynajem by trwał.?
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – jeśli chodzi o Starą Betoniarnię,
rzeczywiście Komendant Wojewódzki chce wydzierżawić dużą powierzchnię, z uwagi na
rozbudowę obecnej Komendy, trwają uzgodnienia. Natomiast jeśli chodzi o działkę, trzeba
sprawdzić, jest tam dość duża działka - sprawdzimy i powiem później.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w okresie międzysesyjnym
wpłynęła jedna interpelacja Pani Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała interpelację, która
stanowi załącznik do protokołu.
Radny Arkadiusz Górski – pragnę zgłosić dwa zapytania. Pierwsze dotyczy starego Młyna
przy ul. Zamkowej. Jakiś czas temu podejmowaliśmy uchwałę wyrażającą zgodę na
podwyższenie o jedną kondygnację, miał być taras widokowy, ale w międzyczasie wybuchł
pożar, ten budynek stał, część została zburzona, 1/3 pozostała. Czy ta pozostała część będzie
zburzona, czy do niej będzie dobudowana w takim samym stylu architektonicznym dawna
część i czy przeznaczenie będzie w dalszym ciągu na hotel i na kawiarnię. Co będzie się
działo, jakie są plany z tym zakątkiem Gostynina między rzeką Skrwą ul. Zamkową a
Lidlem?.
Drugie pytanie dotyczy sprawy, która była podejmowana na tej nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej, która pod każdym względem była nadzwyczajna, miały być podejmowane dwie
ważne uchwały: pierwsza uchwała dotyczyła intencji i wyrażenia zgody, aby Burmistrz po
podpisaniu aktu notarialnego na wykup gruntów pod Termy Gostynińskie i dokumentacji,
mógł podpisać akt dzierżawy na teren gdzie znajduje się odwiert – tę uchwałę Ja poparłem i
ona przeszła. Była też wstępnie przedstawiona druga uchwała dotycząca zwolnienia z podatku
od nieruchomości, ale jeszcze wtedy nie wiadomo było, kto to wykupi i ta uchwała została
wycofana (bardzo dobrze, że została wycofana bo podejrzewam, że ani ja ani większość z nas
tej uchwały by, w tej chwili nie poparła). Oczywiście jak temat będzie zrealizowany, że
będzie wykupiony teren i rozpocznie się budowa do tego tematu zapewne wrócimy. Moje
pytanie jest związane z terminem podpisania aktu notarialnego na wykup terenu pod Termy
Gostynińskie i dokumentacji. Po raz pierwszy ja tego pytania nie zadaję, szereg radnych już
wcześniej to pytanie zadawało, Pan Burmistrz mówił, że wkrótce, tuż, tuż, i ostatnio, że
prawdopodobnie. Wszystkie działania są robione, aby do końca grudnia 2013 roku ten temat
został zrealizowany. Moje pytanie jest następujące: czy styczeń 2014 roku będzie tym
terminem gdzie pan Burmistrz ogłosi radnym i miastu Gostynin, że teren pod budowę Term

gostynińskich został sprzedany wraz z dokumentacją i środki finansowe wpłynęły na konto
budżetu miasta?.
Radny Andrzej Reder – chciałem zapytać o spółkę Zamek. Pan burmistrz podał informacje,
które wskazywałyby na to, że sytuacja się poprawia, natomiast czy istnieją jakieś
alternatywne plany, formy organizacyjne Zamku, już nie mówię spółki tylko Zamku, bo
uważam, że takiej sytuacji na dłuższą metę, że co jakiś czas budżet miasta pokrywa
pojawiające się tam rachunki, nie powinno się tolerować. Jeżeli jest to tak, że rzeczywiście w
warunkach, które obiektywnie się pojawiły, ale pamiętajmy, że zamek miał funkcjonować
jako uzupełnienie Parku Termalnego, te warunki teraz gospodarowania są zupełnie inne, być
może obiektywnie jest to tak, że tą działalnością, która teraz jest tam prowadzona nie da się
pokryć pojawiających się rachunków. Czy istnieje alternatywny plan powołania jednostki
budżetowej, Centrum Kultury.
Jakiś czas temu nad Polską przeszedł huragan Ksawery, nad Gostyninem też – pan Burmistrz
wspominał o jakiś uszkodzeniach które powstały. Czy na terenie Gostynina zidentyfikowano
jakieś szkody po stronie mieszkańców, posesje prywatne. czy tutaj nie jest przypadkiem
potrzebna nasza pomoc.?

Do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca
2006r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania,
odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Kowalczyk –
jednym z zadań, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest to zadanie gminy,
są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Jest to pomoc, która świadczona jest osobom,
które z uwagi na wiek, lub stan zdrowia wymagają pomocy osób drugich, a same czy też przy
pomocy rodziny nie są w stanie zaspokoić tej potrzeby. Pomoc w formie usług opiekuńczych
jest pomocą częściowo odpłatną uzależnioną od wysokości dochodu osoby wymagającej tej
formy pomocy. Od wielu lat usługi realizowane są w Ośrodku przez firmę zewnętrzną, która
wyłaniana jest w drodze przetargu i tak, też stało się w tym roku, został przeprowadzony
przetarg nieograniczony na świadczenie usług i w ramach przetargu zwyciężyła firma
„Mewa” pani Elżbiety Mąkolskiej, która również świadczyła w tamtym roku usługi
opiekuńcze i została ustalona stawka na kwotę 8,00 zł. brutto. W związku z tym, że zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej odpłatność za usługi ustala rada gminy, także zasadnym było
przedstawienie propozycji zmiany uchwały na obrady Rady Miasta.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy są pytania?.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 12,
przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 224/XLVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/XXI/2012 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Kowalczyk –
Ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 roku realizuje trzyletni projekt w ramach środków
unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten w roku 2012 został
zatwierdzony przez Radę Miejską w Gostyninie, jak również zatwierdzone zostały wydatki na
pokrycie tego projektu. Wydatki na realizację tego projektu składają się z dotacji ze środków
Unii Europejskiej, a również ze środków budżetu miasta Gostynina, które stanowią 10,5%
kosztów całego projektu. Te 10,5% jest to wkład własny, który gmina ma obowiązek, żeby w
ogóle realizować projekt ma obowiązek pokryć w ramach tego projektu. W związku z tym,
że 2014 roku to dofinansowanie na realizację projektu zostało nam przyznane trochę w
mniejszej kwocie, niż było to w latach poprzednich, w związku z tym we wrześniu 2013 roku
wystąpiliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z prośbą o
zwiększenie dofinansowania na realizacje projektu. Mazowiecka jednostka zaakceptowała
naszą prośbę i zwiększono nam kwotę dofinansowania ze 130.000,00 zł. na 270.000,00 zł. to
zwiększenie wiąże się również ze zwiększeniem wkładu własnego, czyli poniesieniu 10,5%
wkładu własnego od kwoty zwiększenia dofinansowania. Dlatego tez nasza prośba o
zaopiniowanie naszego projektu uchwały. Zwiększenie dofinansowania pozwoli objąć liczbę
osób, które w tym roku będą uczestnikami tego projektu większą liczbę działań np. będziemy
w stanie zwiększyć ilość godzin psychoterapii, zajęć grupowych indywidualnych z
psychologiem, czy też będziemy mogli wysłać osoby na kurs prawa jazdy, zrealizować
szkolenia zawodowe, jeżeli będzie to wynikało z doradztwa zawodowego, na kontynuowanie
nauki w gimnazjum, liceum oraz szkole policealnej ponieważ pięć osób z naszego projektu
kontynuuje naukę w tych szkołach, a również pozwoli na dokonanie wyjazdu do teatru,
zorganizowanie ogniska, pikniku. Projekt systemowy realizujemy już od 2008 roku i takim
wsparciem zostało już objęte 105 osób, z tym, że często te osoby kontynuują wieloletni
projekt.

Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy są pytania?.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 12,
przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 225/XLVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – witam na sali przybyłą Panią
Teresę Kiereś Podinspektora Wydziału Promocji Miasta.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – zadania określone w Miejskim
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok mają na celu
podejmowanie możliwie szerokiego zakresu inicjatyw zapobiegających powstawaniu nowych
problemów alkoholowych oraz wpływających na zmianę rozmiaru problemów, które już
istnieją. Podstawę prawną do prowadzenia działań z zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa określa najważniejsze kategorie zadań, które należą
do zadań własnych gminy i powinny być realizowane w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę
Gminy. Działania prowadzone w ramach Programu Profilaktycznego będą, podobnie jak w
latach ubiegłych, skorelowane z działaniami z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz
przemocy w rodzinie. Projekty dotyczące udzielania pomocy osobom uzależnionym od
alkoholu oraz ich rodzinom będą uwzględniały również możliwość korzystania z pomocy
osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom. Przy konstruowaniu Programu
wykorzystano „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku” wydane przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wnioski ze spotkania
zorganizowanego w dniu 1 października 2013r. z członkami Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicielami instytucji i organizacji
pozarządowych realizujących projekty profilaktyczne na terenie miasta.
Główne cele Programu to: ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze
spożywania alkoholu; ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież;
ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy
rodzinom; wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji
publicznej, promowania postaw społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; rozwój
istniejącego systemu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz
ofiar i sprawców przemocy w rodzinie; zwiększenie dostępu do oferty pomocowej poprzez
wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
Wszystkie te zadania, które macie Państwo opisane w uchwale wyczerpują zadania jakie na
gminę nakłada ustawa.

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 głosowano następująco:
za – 12,
przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 226/XLVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie miasta Gostynina na lata 2014–2016.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – ta uchwała jeśli chodzi o Miejski
Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Gostynina jest uchwałą kilkuletnią,
trzyletnią na lata 2014-2016. Ustawodawca zezwala tak , aby ta uchwała była kilkuletnia ,
natomiast ta poprzednia musi być uchwalana co roku. Podstawą prawną do działań mających
na celu zapobieganie problemom, wynikającym z uzależnienia od narkotyków oraz
niwelowanie zjawisk spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych, jest ustawa z
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa precyzuje działania, które należą
do zadań własnych gminy i powinny być realizowane z uwzględnieniem potrzeb lokalnych,

jak również zabezpiecza środki finansowe na ich realizację, które pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym obszarze w/w ustawa
łączy się z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja działań na szczeblu lokalnym określana jest w
Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym przez Radę Miasta. Przy
konstruowaniu oparto się na założeniach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2011-2016, na wnioskach wynikających z „Diagnozy problemów uzależnień i innych
zagrożeń społecznych dla miasta Gostynina” przeprowadzonej w 2009 roku oraz na
wnioskach ze spotkania zorganizowanego w dniu 1 października 2013r. z przedstawicielami
instytucji i organizacji pozarządowych realizujących projekty profilaktyczne na terenie
miasta.
Macie państwo szczegółowo opisany program, co będzie realizowane w ramach tego
programu. Przedstawię cele jakie chcielibyśmy osiągnąć: zmniejszenie popytu na narkotyki w
społeczności lokalnej; wzmacnianie postaw sprzyjających ograniczaniu używania
narkotyków; poprawa jakości życia osób używających narkotyki szkodliwie i osób
uzależnionych; pomoc rodzinom osób mających problem narkotykowy. Na poziomie
wczesnego zapobiegania uzależnieniom, czyli wtedy, kiedy młodzież nie jest ani
eksperymentująca bardzo mocno z narkotykami, ani kiedy jeszcze nie jest uzależniona, czyli
mówimy o wczesnej profilaktyce. Podział na alkohole i narkotyki nie ma uzasadnienia,
bowiem mechanizmy i motywy sięgania po środki psychoaktywne są bardzo zbliżone. W
ostatnich latach upowszechnił się wzór konsumpcji polegający na mieszaniu środków
legalnych i nielegalnych co powoduje, że w leczeniu coraz częściej pojawiają się pacjenci,
których trudno jednoznacznie zdiagnozować jako uzależnionych wyłącznie od narkotyków
czy alkoholu. Nowoczesne podejście do profilaktyki obejmuje zatem różne środki, które
ogólnie nazywa się jako środki psychoaktywne, dlatego też jakbyście państwo przyrównywali
dwa te programy one w niektórych punktach są bardzo zbieżne, dlatego, że nie da się
rozdzielać, że teraz zajmujemy się profilaktyką alkoholową, a teraz tylko profilaktyką
związaną z przeciwdziałaniem narkomanii. Zarówno ludzie dorośli, jak i młodzież
eksperymentują w tych i w tych środkach, w związku z tym profilaktyka jest bardzo ze sobą
połączona i kiedy ogłaszamy programy w ramach konkursu do realizacji na terenie miasta
Gostynina robimy to jako jeden program, mówimy wtedy o środkach psychoaktywnych czyli
dotyczy to środków narkotycznych, środków innego typu nie tylko narkotyków i alkoholu.
Środki innego typu co roku wyjdzie jakaś nowinka gdzie młodzież i dorośli zażywają inne
środki, nie są jeszcze wpisane jako środki narkotyczne, a my w swoich programach musimy
zajmować się tymi środkami, mówiliśmy tak o dopalaczach. pamiętam taki okres kiedy
jeszcze pracowałam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, kiedy nasza młodzież
Gostynińska zaczęła zażywać środek, jest to roślina która rujnowała zdrowie naszych dzieci,
był to środek z którym mieliśmy ogromne kłopoty, żeby sobie poradzić z tym środkiem,
masowo u nas dzieci się truły i zachodziła obawa nawet o ich życie, bo w szpitalu mieli
problemy z reanimacją tych dzieci, które trafiały na oddział detoksykacyjny. Bardzo często
posługujemy się nazwą środki psychoaktywne i wtedy proszę rozumieć, że chodzi o
wszystkie środki, które w danym momencie na „rynku” się znalazły.

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 głosowano następująco:
za – 12,
przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 227/XLVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ogłaszam 10 minut przerwy.
(po przerwie ……..)

Do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – wpłynęło pismo od pana
Starosty Powiatu Gostynińskiego Jana Baranowskiego – odczytała treść pisma, które stanowi
załącznik do protokołu. W związku z tym otrzymaliście Państwo projekt uchwały i jesteśmy
zobligowani do wybrania członka Rady Społecznej z naszego grona. Czy ktoś z Państwa ma
kandydaturę ?
Radna Urszula Pieniążek – chciałam zgłosić kandydaturę Burmistrza Włodzimierza
Śniecikowskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy pan Śniecikowski
wyraża zgodę ?
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – tak, wyrażam.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy są jeszcze kandydatury
innych osób ? Nie widzę innych osób. - odczytała projekt uchwały. Kto z Państwa radnych
jest za podjęciem uchwały z tą kandydaturą ?
Za podjęciem uchwały opowiedziało się:
za – 10
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
UCHWAŁA NR 228/XLVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawiliśmy Państwu projekt uchwały
zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok w którym proponujemy dokonać zmian
zarówno w planie dochodów jak i wydatków budżetowych. Od dnia przekazania projektu
uchwały do Biura Rady dokonaliśmy jeszcze analizy zrealizowanych dochodów oraz
wydatków budżetowych. Do przedstawionego wcześniej Państwu projektu chcę wprowadzić
autopoprawki. Te autopoprawki zostały zaznaczone w przekazanym dzisiaj materiale. W tych
paragrafach gdzie dochody zostały zrealizowane ponad plan zachodzi konieczność ten plan

zwiększyć. Natomiast w tych paragrafach gdzie przewidujemy niewykonanie planu
dokonaliśmy jego zmniejszenia. W wydatkach proponujemy przeniesienia lub zmniejszenia
planu. Po wprowadzeniu zmian, dochody budżetu ogółem w wyniku zwiększeń i zmniejszeń,
zmniejszą się o łączną kwotę 1.283.910 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 394.710 zł i
dochody majątkowe o kwotę 889.200 zł. Kwoty te stanowią per saldo kwot zmniejszających i
zwiększających plan. Następnie wydatki budżetu ogółem zmniejszą się również o kwotę
1.283.910 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszą się o kwotę 631.810 zł. Tutaj również ta
kwota stanowi per saldo od zmniejszających i zwiększających plan. Natomiast wydatki
majątkowe zmniejszą się o kwotę 652.100 zł. Po zmianach wprowadzonych w planie budżetu
wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej pod nazwą "Dotacje
podmiotowe w 2013 roku". Głównie dotyczy to tej dotacji dla niepublicznego przedszkola. W
uzasadnieniu bardzo szczegółowo zostały opisane wszystkie zmiany jakie proponujemy
dokonać w budżecie miasta na 2013 rok. Zmianie ulegną załączniki do uchwały budżetowej
nr 1,2,2a,2b,5,9,12
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 – 11
przeciw – 0
wstrzymujących się – 1
UCHWAŁA NR 229/XLVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.
a) odczytanie

projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

przez

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek odczytała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2022 –
projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała Uchwałę Nr
Pł.412.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6
grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 – uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
c) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 przygotowany przez
Burmistrza Miasta Gostynina, przyjęty Zarządzeniem 111/2013 z dnia 14 listopada 2013r.,
doręczono naszej Komisji, celem zaopiniowania. Komisja dokonała analizy przedłożonych
materiałów i ustaliła, że Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z ustawą o
finansach publicznych, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
zobowiązania. W związku z wykupem wierzytelności, której spłatę przewiduje się w 2022
roku, Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2014-2022, nadwyżkę
budżetową w latach 2014-2022 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu tj.
spłatę rat kredytowych w kwocie 4.581.329 zł. i pożyczek w kwocie 88.000 zł. W
Wieloletniej Prognozie Finansowej nie przewiduje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022 została przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu zaopiniowana pozytywnie.
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

Radni nie zgłaszali poprawek.
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2014-2022.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 10,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 2

UCHWAŁA NR 230/XLVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12
Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek –
odczytała projekt uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 – projekt stanowi
załącznik do protokołu.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała Uchwałę Nr
Pł.413.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6

grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina
projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
c) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – opinia pozytywna wraz z wnioskiem o przyznanie
dodatkowych 10 godzin panu Arkadiuszowi Rutowskiemu na realizację zajęć pozaszkolnych
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Alfa”.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek - Projekt
budżetu Miasta Gostynina na 2014 rok przygotowany przez Burmistrza Miasta Gostynina
przyjęty Zarządzeniem 111/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku doręczono naszej Komisji
celem zaopiniowania. Komisja dokonała analizy przedłożonych materiałów składających się
na projekt budżetu Miasta i ustaliła. Planowane dochody - Projektowana kwota dochodów
ogółem na 2014 rok wynosi 47.951.859 zł. , w tym planuje się osiągnięcie dochodów
bieżących w kwocie 46.308.859 zł., a dochodów majątkowych 1.643.000 zł.
Na dochody bieżące składają się niżej wymienione pozycje:
1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 25.039.028 zł. z czego:
 podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi 10.990.522 zł.,
 podatek dochodowy od osób prawnych 250.000 zł.
 podatek od nieruchomości 9.500.000 zł.
 podatek rolny 53.100 zł.
 podatek leśny 31.700 zł.
 podatek od środków transportowych 630.000 zł.
 podatki opłacane w formie karty podatkowej 50.000 zł.
 podatek od spadku i darowizn 135.000 zł.
 opłata od posiadania psów 40.000 zł.
 wpływy z opłaty produktywnej 9.000 zł.
 wpływy z opłaty skarbowej 360.000 zł.
 wpływy z opłaty targowej 40.000 zł.
 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 365.606 zł.
 wpływy z innych opłat lokalnych 2.032.000 zł.
 podatek od czynności cywilnoprawnych 502.000 zł.
 wpływy z różnych opłat 50.100 zł.
2. Dochody bieżące z majtku Miasta w kwocie 583.200 zł. obejmują między innymi wpływy
za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych i
wpływy z różnych dochodów.
3. Wpływy z jednostek organizacyjnych 1.844.200 zł. obejmują między innymi opłaty za
wynajem sal w szkołach, dochody uzyskane z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w
przedszkolach oraz za świadczone usługi opiekuńcze.

4. Subwencja ogólna 12.908.787 zł. z czego subwencja oświatowa wynosi 11.880.689 zł.,

subwencja równoważąca 221.242 zł. a subwencja wyrównawcza 806.856 zł.
5. Dotacja na zadania bieżące 5.538.957 zł. są to dotacje celowe na własne zadania bieżące,
na zadania zlecone oraz dotacje celowe z gminy na zadania bieżące.
6. Pozostałe dochody 153.037 zł. są to między innymi grzywny i kary od osób fizycznych,
wpływy z opłat za koncesje i licencje.
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
241.650 zł. jest to dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Siła tkwi w Tobie, pomożemy Ci ją wydobyć” .
Druga grupa dochodów to dochody majątkowe w wysokości 1.643.000 zł. są to dochody
własne: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości. W skład tych dochodów wchodzą też dotacje celowe w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich. Planowane wydatki - Projekt
budżetu na 2014 rok zakłada wydatki ogółem 43.282.530 zł. w tym na wydatki bieżące
przeznacza się kwotę 41.849.545 zł. a na wydatki majątkowe 1.432.985 zł.
W poszczególnych działach wydatki zaplanowane są następująco:
 rolnictwo i łowiectwo 1.100 zł.
 leśnictwo 5.000 zł.
 transport i łączność 339.000 zł.
 gospodarka mieszkaniowa 449.700 zł.
 administracja publiczna 5.251.088 zł.
 urzędy naczelnych organów władzy 3.301 zł
 obrona narodowa 1.100 zł.
 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 518.800 zł.
 obsługa długu publicznego 841.200 zł.
 różne rozliczenia 502.800 zł.
 oświata i wychowanie 18.078.800 zł.
 edukacyjna opieka wychowawcza 310.600 zł.
 ochrona zdrowia 543.506 zł.
 pomoc społeczna 7.434.350 zł.
 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270.000 zł.
 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.722.100 zł.
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.292.000 zł.
 kultura fizyczna 2.285.100 zł.
Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.669.329 zł.
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 4.581.329 zł. i pożyczek w
kwocie 88.000 zł.
Projekt budżetu Miasta na 2014 rok został zaopiniowany przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu pozytywnie.
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

Radny Andrzej Reder – Ja mam taką ocenę budżetu w dwóch obszarach. Pierwszy obszar
jest wydatków bieżących, tutaj trzeba powiedzieć, że nasz Urząd Miasta, jednostki
organizacyjne są pod tym względem zabezpieczone, są pieniądze na płace na wydatki
rzeczowe. Kwintesencją budżetu w sensie jego prorozwojowości są jednak wydatki

majątkowe, te tutaj nie prezentują się imponująco, podstawowa pozycja związana z
gospodarką komunalną to jest spłata zaciągniętych wierzytelności. Można powiedzieć, że ten
budżet na tą chwilę obecną nie zakłada znaczących wydatków majątkowych. Natomiast w
zanadrzu jest ta kwota o której tutaj wszyscy myślimy to jest kwota, która miejmy nadzieję
wpłynie do kasy Urzędu Miasta związana z realizacją tej umowy na wykupy gruntów pod
Park Termalny. Mam pierwsze pytanie do pana Burmistrza, to jest kwota około 15 mln zł.
więc łatwo jest wydać 15 tyś zł. ale 15 mln zł. wydać jest trudno w roku budżetowym
zwłaszcza, że tak dokładanie nie wiemy kiedy te pieniądze wpłyną. Chciałem zapytać jaki jest
zamysł na wydanie tych pieniędzy, czy są konkretne projekty, dokumentacje, bo myślę , że to
być już musi, bo gdyby się pojawiło na przełomie stycznia i lutego to może być problem.
Kolejna sprawa to jak zwykle ja sobie wynotowuję różnice pomiędzy wydatkami na oświatę i
wychowanie, a wpływami. Subwencja oświatowa 11.880.689 zł. do tego dochodzą pewne
wpływy z jednostek organizacyjnych, z tym że wielkiej wagi bym do tego nie przykładał
ponieważ jeżeli mówimy, że to są wpływy z odpłatności za wyżywienie to te pieniądze
musimy wydać na produkty, więc w jakiś znaczący sposób nie wpływają na funkcjonowanie
oświaty. Natomiast wydatki 18.078.800 zł. i jeszcze edukacyjna opieka wychowawcza 310
tyś zł. w kolejnych latach te nożyce się rozwierają, ponieważ tutaj wielokrotnie mówiłem i po
raz kolejny apeluję, z tym pewnie nie da się zrobić nic, aby mieć na to realny wpływ , ale już
apelowałem do pani Przewodniczącej – podejmijmy jakąś rezolucję, że my się po prostu nie
zgadzamy na to, że z jednej strony Polski rząd mówi o tym jak oświata ma funkcjonować,
mówi o tym co ma być w poszczególnej pracowni, jak uczyć, czym uczyć, ile płacić, a z
drugiej strony ze znanych powodów mówi, że na to wszytko damy tyle, a resztę sobie
dołóżcie. Ja przypominam w różnych kampaniach, nie tylko samorządowych, ale i
kampaniach ogólnokrajowych, kampaniach do Parlamentu Europejskiego mówi się o tej
edukacji, że to jest najważniejsza inwestycja, w to co najlepiej zainwestować to w edukację, i
my z tego zadania się tak wywiązujemy – jak wywiązujemy, czyli zaciskając zęby dokładamy
tą różnicę tak aby oświata jakoś funkcjonowała, ale myślę sobie gdybyśmy porozmawiali z
dyrektorami szkół to oni na pewno widzą wiele obszarów, które wymagają wzmocnienia. Być
może samorządy tego wzmocnienia dać nie mogą.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Lidia Pawikowska – z jakim
skutkiem wniosek Komisji zostanie rozpatrzony, dotyczący pana Arkadiusza?.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – Ja bym chciał to trochę inaczej zrealizować,
oczywiście to będzie, tylko chciałbym wprowadzić zajęcia w naszej Świetlicy Miejskiej, przy
Jana Pawła, chodzi tutaj o sport tenisa stołowego, tam są dwa stoły zewnętrzne letnie. Chodzi
tutaj aby w ten program wprowadzić , jakby zapobieganie, poprzez odciąganie od
problemowego otoczenia w jakim żyją te dzieciaki, młodzież. Myślę, że byłoby to dobre jak
byśmy to tak załatwili, w ten sposób. Tam już dzisiaj jest duża grupa i trzeba ich
zainteresować czym innym , to nie są dzieciaki z pierwszych klas, drugich, tam dzieci są z
czwartej i piątej klasy. Myślę że w ten sposób załatwimy.
Odnośnie zapytania pana Redera – to były przede wszystkim pieniądze inwestycyjne. Mamy
projekt na rewitalizację Rynku i ulic przyległych, z wymianą całej energetyki na kablową,
latarnie, podłogi ulic. Również jak zaczną być realizowane Termy, trzeba się przygotowywać

do ulic na tzw. pasaż, będą projektowane przy pasażu różne miejsca na letnie ogródki, na
gastronomię, wykupowaliśmy te grunty przy ul. Termalnej i ul. Bagnistej tereny gdzie było
Przedsiębiorstwo Komunalne – wodociągów, do końca, oprócz jednej, która była zamieniana
z państwem Brzozowskich. Na te tereny jest oferta z Warszawy , chcą kupić tereny na dojściu
do obwodnicy, piszą, że hotel. To na pewno będą inwestycje, niewątpliwie trzeba dalej
budować mieszkania, aby nie wyludnić miasta, to trzeba budować. Jak do tej pory najwięcej
w Polsce zbudowaliśmy, w stosunku do liczby mieszkańców, wygrywamy wszystkie
konkursy jeśli chodzi o ilość zbudowanych mieszkań, to trzeba dalej realizować. Drogimamy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie trzeba przeznaczyć środki na wykupy, z
mocy prawa gmina się stała, przy obowiązujących planach, a takich mamy już trzy które
obowiązują, drogi stały się gminy własnością z mocy prawa, ale trzeba wypłacić
odszkodowanie , to też trzeba będzie załatwić i budować drogi. Wszystko to co jest gruntowe,
a jeszcze nie jest dokończone po prostu trzeba budować. Nie wszystko na raz, bo tam gdzie
dopiero się zaczynają tereny budowlane, jednostkowe budowy to się wstrzymywać bo celowo
wstrzymujemy, Ja już nie raz mówiłem, nie budujemy od razu tych dróg, żeby najpierw się
wybudowali. Jest sprawa trudna na Zatorzu, to też trzeba, ale z innych środków trzeba
korzystać jeśli chodzi o kanalizację. To są takie przemyślenia szybkie, na pewno trzeba usiąść
do tego wszystkiego. Dalej rewitalizacja miasta, dwa budynki komunalne, ten plan dokończyć
mamy dokumentację, łącznie z tym budynkiem (o którym pan radny mówił) ładnym
drewnianym na ul. Kościuszki – wszystkie freski mają być odtworzone, jest drogi w
remoncie, jest piękny budynek i trzeba go odnowić. Należy pamiętać, że miasto Gostynin
było drewnianym miastem. Myśmy wyburzyli przez te lata, w ciągu gdzieś piętnastu lat
osiemdziesiąt kilka domostw.
Radny Andrzej Robacki – pani Przewodnicząca chcę wrócić do wniosku z posiedzenia
wspólnego trzech komisji, wniosek dotyczył nie tego co pan Burmistrz tutaj opowiada, zajęć
w klubie, tylko konkretnie dotyczy Klubu Sportowego Alfa, a to są zupełnie oddzielne dwie
sprawy. Nie wyobrażam realizacji zajęć w Klubie Sportowym Alfa w świetlicy na osiedlu,
tutaj dotyczy konkretnego Klubu Alfa. Wniosek był tak postawiony, natomiast odpowiedź
dotyczy zupełnie czego innego, bo oczywiście wszystkie zajęcia tenisa stołowego w świetlicy
popieram, i dobrze że się na to znajdą pieniądze dla pana Rutowskiego i pieniądze na
działalność Klubu Sportowego Alfa.
Oświadczenie - Projekt budżetu nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji ekonomicznej miasta
Gostynina. Nie wykazuje ani pokrycia szkód finansowych, jakie zostały wyrządzone Miastu
w związku z realizacją zadania „Termy Gostynińskie” oraz zamianą działek, łącznie 7,5 mln
zł. ani wpływu około 15 mln zł. za działki i dokumentację na budowę Term Gostynińskich.
Szkody zostały wykryte przez Najwyższą Izbę Kontroli, Prokuraturę Rejonową w Gostyninie,
Sąd Okręgowy i Prokuraturę Okręgową w Płocku. Do chwili obecnej, ani Burmistrz , ani
większość radnych nie dostrzegają problemu, nie przyznają racji Najwyższej Izbie Kontroli
ani organom ścigania. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie szkody polegającej na
bezpodstawnym przekazaniu Spółce Termy Gostynińskie ponad 7,5 mln zł. Miasto Gostynin
przekazuje dalsze składniki majątkowe, bez cienia szansy na realizację zadania, zamiast
doprowadzić do odzyskania pieniędzy i rozwiązania umowy. Spółka będzie zgłaszać kolejne
żądania, dopóki umowa nie będzie rozwiązana, bo jej interesy zostały wyeksponowane

kosztem Miasta. Podobnie ma się sprawa szkody na sumę 159 tyś zł. spowodowaną zamianą
działek przez Burmistrza i Radę Miejską. Tu nie ma się co dziwić, że nikt nie przyznaje się do
winy i nic nie robi w kierunku likwidacji szkody. Zdecydowanie sprzeciwiam się, ażeby
uchwała budżetowa miała posłużyć po raz kolejny „zamieceniu pod dywan” istotnych
przypadków niegospodarności. Nie będą głosował za przyjęciem uchwały budżetowej.
(Oświadczenie stanowi załącznik do protokołu) .
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy jeszcze ktoś z państwa w
sprawie dyskusji. Nie ma głosów. Jest wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Kto z
państwa jest za tym, aby znalazły się w budżecie pieniądze na realizację zajęć
pozaszkolnych Uczniowskiego Klubu Sportowego Alfa.
Za wnioskiem głosowano następująco:
za – 12,
przeciw – 0,
Wniosek przyjęto.

wstrzymało się – 0

e) głosowanie nad przyjęciem uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – mam nadzieję, że pytania
zostały już wyczerpane odnośnie uchwały budżetowej, przejdziemy do głosowania.
Na posiedzeniu XLVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie na stan 15 radnych obecnych było
12 radnych.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 głosowano następująco:
za – 10,

przeciw -0,

wstrzymało się – 2

UCHWAŁA NR 231/XLVI/2013 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13
Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2013.
Sprawozdania z prac komisji za rok 2013 były przedstawiane na posiedzeniach wszystkich
komisji.
Za przyjęciem sprawozdań opowiedziało się:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu
za – 11 przeciw – 0 wstrzymujących się – 1
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
za – 11 przeciw – 0 wstrzymujących się – 1
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej

za – 11 przeciw – 0 wstrzymujących się – 1
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
za – 11 przeciw – 0 wstrzymujących się – 1
Komisja Rewizyjna
za – 11 przeciw – 0 wstrzymujących się – 1
Sprawozdania przyjęto:

Do punktu 14
Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2013.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała sprawozdanie z
pracy Rady Miejskiej VI Kadencji za 2013 rok – materiał na piśmie stanowi załącznik do
protokołu.
Za przyjęciem sprawozdania opowiedziało się:
za – 12
przeciw – 0
Sprawozdanie przyjęto.

wstrzymujących się – 0

Do punktu 15
Przyjęcie protokołu z XLIII, XLIV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy ktoś z Państwa ma jakieś
uwagi do protokołów, które były do wglądu w Biurze Rady ?
Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 9 radnych, głosów
przeciwnych nie było, 3 głosy wstrzymujące się.
Za przyjęciem protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 9 radnych, głosów
przeciwnych nie było, 3 głosy wstrzymujące się.
Protokoły przyjęto.

Do punktu 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – pan radny Arkadiusz Górski pytał czy stary
młyn na ulicy Zamkowej po pożarze będzie odbudowywany, jakie będą dalsze losy tego
obiektu. Prywatny inwestor rozebrał część, która konstrukcyjnie była naruszona i częściowo
spalona, 1/3 tej starej budowli pozostała i będzie odbudowywał. Inspektor nadzoru
budowlanego wydał wtedy decyzję, żeby tą część rozebrać. Tam konstrukcja wewnątrz była
drewniana i było zagrożenie. Sam osobiście rozmawiałem z człowiekiem, który reprezentuje
taką grupę zagraniczną w Polsce, na zasadzie remontu, odbudowy, ale z założeniami, które
tam kiedyś w planie przyjęliśmy bo oni mają przecież projekt na to. Termin podpisania aktu
notarialnego na wykup gruntów pod termy. Ostatnio powiedzieli, że bank ma 40 dni i jest za
mało dni roboczych, żeby mogli to w końcu podpisać. Tak mówili, że jest duża szansa, że
jeszcze w tym roku ten akt, byli też u notariusza tzn. Uzgadniali. Depozyt mają, jakieś tam
inne rzeczy mają. Za dużo nie mogę mówić bo nikt mnie nie upoważnił do tego. To co mi
mówią i to co jest ważne, to Wam zawsze powtarzam. Być może, że ten styczeń będzie,
zobaczymy, to jest jednak 40 dni od depozytu jaki tam został wpłacony. Nie powiem, który
bank bo mi nie wolno bo nikt mnie nie upoważnił i sami mówili żeby o tym nie mówić. Jak
ma 40 dni to jeszcze trochę potrwa, ale w styczniu być może się uda, też na to liczę. Pan

radny Andrzej Reder – spółka Zamek, czy istnieje plan alternatywny zmiany tej formy
organizacyjnej ewentualnie jednostka budżetowa lub Dom Kultury. Powiem tak, że tam
pewne zmiany już nastąpiły i te 53 tysiące, które odczytałem w swoim sprawozdaniu, to z
dochodów własnych, my nie przekazaliśmy tych środków. Teraz już są przekazane, ale
wówczas nie były przekazane. Tam bardzo dobrze idzie hotel, tam po prostu nie może
funkcjonować restauracja, jedynie tylko w miesiącach letnich, to jest ewentualnie czerwiec,
lipiec, sierpień bo wtedy przychody pokrywały wydatki nawet z jakimś tam dochodem, a w
innych miesiącach były straty na restauracji. Odczytałem jak dużo tam się teraz odbywa tych
różnych imprez okolicznościowych i trzeba się tego trzymać, a ewentualnie uruchamiać na
sezon taki wakacyjny restaurację, dla zakładów pracy, dla firm, pod różne kursy i tak dalej.
Myślę, że tak trzeba poobserwować. Gdyby tak to dopisać do jednostki na przykład Domu
Kultury, to posiada osobowość prawną, podobnie jak i biblioteka. Co do restauracji to nie za
bardzo, hotel to jeszcze bym tutaj ryzykował mówić, że pewnie by się w tym zmieściło.
Natomiast co do restauracji to pewnie nie, to by musiało być inne rozwiązanie, ajent
powiedzmy dla restauracji i to by kosztowało więcej, dużo więcej nawet od tego co myśmy
tam spółce przekazali. Trzeba pamiętać, że Dom Kultury to ponad milion złotych kosztuje
rocznie. Myślę, że to dofinansowanie się skończy, trzeba tak prowadzić, żeby to się
skończyło, ograniczyć zatrudnienie do minimum i jednak z tego hotelu głównie żyć. Ta sala
też nie jest taka duża, żeby tam można było zrobić duże wesele na 200 osób, tam jest
maksymalnie 100 osób, więcej nie można, są pewne też ograniczenia, ale te mniejsze różne
wesela czy imprezy jednak się odbywają. Ma to szansę moim zdaniem. Na początek zawsze
trzeba wyłożyć pieniądze. Jeśli ktoś się bierze za interes, to musi mieć pieniądze. Jak nie ma
pieniędzy, to padnie ten interes bo często trzeba dwa, trzy lata nie zarabiać, za czym interes
ruszy. Huragan "Ksawery" – czy na terenie miasta zidentyfikowano jakieś tam nieszczęścia.
W domach prywatnych tutaj generalnie nie było. Chociaż uszkodzono dach na jednym
budynku przy ulicy Czapskiego, ale nic tam większego nie działo się. Na ulicy Termalnej też
tam jeden garaż trochę poderwało. To właściwie tyle było tutaj na terenie miasta. Jeszcze
nawiąże do klubu "ALFA". To nie jest miejski klub, żeby go finansować. Natomiast uważam,
że ten pan mógłby sobie po prostu dorobić prowadząc zajęcia sportowe dla dość dużej grupy
dzieci w świetlicy bo się tam skarży o poświęceniu, dużo czasu i nie ma wynagrodzenia. Tu
by sobie trochę zarobił, to by się tam dalej poświęcał. Dobrze, że on zajmuje się tym.
Natomiast klub ten w żaden sposób nie podlega miastu. Według mnie nie ma takich
możliwości, jest możliwość jako nauczyciel zajęć sportowych właśnie dla takiej grupy dzieci.
To jest dobre rozwiązanie w tym programie. Jakieś jeszcze było pytanie o odwiert. Działka
601 to jest mała działka, to jest zlokalizowany odwiert. Miasto decyduje o tym, kto z tego
będzie korzystał. Dotację mogło dostać tylko jednostki publiczne czyli gmina w tym
przypadku. Dlatego to jest tak poskładane. Potem było pytanie jeszcze o operat szacunkowy
ceny za sprzedaż gruntu dla TBS-u. Operat szacunkowy opracowywał pan Tadeusz
Skrzypczyński, powierzchnia działek 3.652 metry, cena 603 tysiące i cena jednostkowa jest
niewiele ponad 160 zł za metr kwadratowy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – pani radna złożyła
interpelacje i otrzymała odpowiedź ?
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – tak, tylko ja złożyłam dwie interpelacje, a pani
na początku odczytała tylko jedną. Nie ma z tym problemu, tylko informuję, że były złożone
dwie interpelacje, a otrzymałam dwie odpowiedzi na interpelacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – my akurat nie mamy tej
drugiej, widzę, że tu mam dwie odpowiedzi też. Nie wiem, może nie przyszło akurat z
wydziału, który odpisywał.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – generalnie odpowiedź dostałam, także na
pewno wpłynęło.

Do punktu 17
Sprawy różne.

Radny Marek Małkowski – mam tu trochę nietypową sprawę, która troszkę mnie zabolała.
Sięgnąłem do protokołu z sesji, z 27 listopada na której omawiana była działalności naszych
spółek MTBS, PEC.
Zabierałem wtedy głos i zadałem pytanie Panu prezesowi
Jakubowskiemu w sprawie ciepła - rozwiązania problemu związanego z kotłami miałowymi.
W Telewizji Polskiej ukazała się informacja dotycząca miasta Krakowa, gdzie radni podjęli
uchwałę o wprowadzeniu zakazu palenia węglem. Ja pytałem w tym zakresie czy zostanie to
zaaprobowane przez Urząd Ochrony Środowiska, czy kotły miałowe będą mogły być
uruchamiane.? Przykro mi, że tak się stało, że na portalu Gostynin24 ukazała się informacja,
że Ja radny Małkowski wystąpił o to żeby odchodzić od kotłów miałowych w budynkach
jednorodzinnych. Czegoś takiego nie było panie redaktorze, z mojej strony. Przykro mi było,
to spowodowało lawinę komentarzy w stosunku do tego, że Ja chcę mieszkańców dobić w
sposób finansowy.
Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski - czy może pan wyjaśnić jeszcze raz tą sprawę bo Ja
bym się przysłuchał o co chodzi konkretnie.
Radny Marek Małkowski – panie Andrzeju było tak - odczytam treść protokołu „wiemy, że
ceny energii spadają ceny węgla jak się obserwuje w Polsce też pomału idą w tą drugą
stronę i wszyscy nas namawiają, abyśmy z tego węgla wychodzili. Wczoraj oglądałem
ciekawy program w TV, podawali na bazie miasta Kraków, jako trzecie miasto w Europie
najbardziej zanieczyszczone, i mówi się, że będzie się dopłacało i likwidowało, a pan Prezes
chce uruchomić dwa kotły miałowe” . W kontekście tego zapytałem czy dostanie na to
pozwolenie.?
Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski - czy Ja też mogę pytanie zadać? Czy to są słowa,
które były w artykule? Ja zostałem teraz wywołany do tablicy, chciałby aby Pan radny
konkretnie odczytał, to co ja napisałem.
Radny Marek Małkowski – jest na stronie Gostynin24. Ja tego nie mam.
Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski -

Ja nie zrozumiałem to co Pan mówił, w ogóle.

Radny Marek Małkowski – Panie Andrzeju konkretnie było napisane, że jestem za tym, aby
likwidować ogniska węglowe. Z tego tytułu powstała lawina komentarzy przeciwko mnie.
Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski -

ale Ja się z tym nie zgadzam.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – będziecie Państwo wyjaśniać
sprawę poza salą.

Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski -

temat został wywołany i chciałbym to wyjaśnić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – proszę złożyć pismo do
Rady. Panie radny nie ma dyskusji.
Radny Marek Małkowski – mówię, aby w przyszłości informacja była rzetelna, obiektywna.
To mnie zabolało.
Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski - ale Ja nadal podkreślam, że nie wiem co Pana
zabolało. Pan nie potrafi powiedzieć co Pana zabolało.
Radny Marek Małkowski – pisze Pan w artykule.
Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski - to Pan doczyta artykuł.
Radny Marek Małkowski – nie mam artykułu.
Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski - to szkoda, że Pan nie ma , a Pan złą opinię wydaje
o Gostynin 24.
Radny Marek Małkowski – Ja tą opinie nie wydaje. Może to jest lapsus jakiś, Ja nie wiem,
może zdanie wyjęte z kontekstu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – jesteśmy w sprawach
różnych, jest jakiś problem, Państwo Panowie wyjaśnicie problem po sesji, i na następnej
sesji będzie sprostowanie.
Radny Marek Małkowski – ale Pan zapomniał o dobrym imieniu też i moim.
Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski - dlatego chciałbym, aby pan odczytał.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – konkretne sprawy różne, jest
jakiś problem proszę go rozwiązać nie na sali.
Portal Gostynin 24 Andrzej Adamski - a czy osoby z zewnątrz też mogą zadać pytanie.?
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – nie mają prawa. Jeśli Pan
Marek ma jakieś informacje, które są źle ujęte więc proszę dokładnie dokument mieć, który
coś źle mówi, przekazać i dopiero wtedy rozwiążemy. Jak będzie Pan miał coś na piśmie co
jest źle w informacji przekazanej przez portal, to wtedy Pan będzie wiedział co.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – mam pytanie związane z bezpłatnymi seansami
w kinie. Czy one będą nadal realizowane w tym wydaniu w którym są aktualnie prowadzone.
Druga sprawa to pojawiła się informacja o zniszczonym wizerunku w zamku. Co z tym

tematem ? Czy to będzie odnowione ? Czy będzie zastąpione czymś innym na przykład
herbem Gostynina ? Jakie są plany co do tego wizerunku ?
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – tylko pytania to trzeba było
zadawać w pytaniach. Teraz są sprawy różne czyli informacje, które Państwo macie do
przekazania. Proszę zrozumieć o co chodzi.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – dobrze, więc złożę interpelacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ja tylko mówię na
przyszłość. Jeżeli jest punkt "Zapytania radnych", wtedy Państwo macie możliwość pytania o
wszystkie inne rzeczy i wtedy Urząd się przygotowuje, pracownicy się przygotowują i
odpowiadają. Czy pan burmistrz może w tym punkcie odpowiedzieć ?
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – chcę tylko jedno słowo powiedzieć, są tu
media i żeby wiedziały o tym. Pan Robacki to w różny sposób przekazuje, zadłużenie miasta
jest 32%. W nowych przepisach rozliczeń będzie 12% w przyszłym roku. Chcę powiedzieć,
że 32% to jest w Polsce jeden z najlepszych wyników finansowych gmin.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – tak, informacja cieszy i
zadowala. Tylko czy w zapytaniu pani radnej Korajczyk, czy ma pan ewentualnie jakąś
informację, żeby można było udzielić ?
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – dlaczego pani Korajczyk mnie pyta. Co ja
to zniszczyłem ?
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – nie, pani się pyta czy będzie
coś zrobione na tym miejscu innego ?
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – jest Spółka, jest Prezes, jest Rada
Nadzorcza.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – dziękuję, takiej odpowiedzi się spodziewałam.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – proszę Państwa jeszcze
wpłynęły do Urzędu i do Biura Rady pisma od mieszkańców. - odczytała pisma:
• Zuzanny i Sławomira Murawskich; Barbary i Mirosława Bielińskich w sprawie
zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2014 rok na wykonanie uchwały Rady
Miejskiej w Gostyninie Nr 188/XXXVII/2013.
• Piotra Syski w sprawie rezolucji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości
budynków, które wykorzystują proekologiczne źródła ogrzewania.
• Uchwałę Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2014 rok.
• pismo Radnego Andrzeja Robackiego dotyczące sesji Rady Miejskiej z dnia
27.11.2013r. i punktu podczas, którego omawiana była sprawa zamiany działek z ul. 3go Maja na ul. Bagnistą przekazuję postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu
Apelacyjnego w Łodzi celem zapoznania i uznania moich racji.
Pisma stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odnośnie pisma Pana
Andrzej Robackiego, tutaj jest bardzo dużo tego czytania. To nie wpłynęło do Biura Rady,
żadna informacja. To jest tylko chyba Państwa. Sprawa była z wniosku pana
Śniecikowskiego. Mogę przeczytać to wszystko.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – w trybie referendalnym nie przegraliśmy, tylko
wygraliśmy. Właśnie to są te dokumenty, które potwierdzają, że wygraliśmy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – tematem sprawy nie jest
sprawa referendum tylko sprawa zamiany działek na ulicy 3-go Maja i Bagnistej. Prokuratura

umorzyła śledztwo i w tym momencie ja nie mam żadnych dokumentów w Urzędzie. To są
Państwa dokumenty.
Radny Andrzej Robacki – to nie jest prawda pani Przewodnicząca, że prokuratura umorzyła
śledztwo. Ona umorzyła śledztwo tylko w części karnej. Natomiast w części szkody nie
umorzyła i teraz trzeba dochodzić.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy jest jakieś pismo w
Urzędzie Miasta z sądu, które mówi o tym, że jest naruszenie ? Tu jest cały przebieg sprawy i
całe uzasadnienie. Tych kartek jest bardzo dużo. Ja mogę czytać. Cały czas mówię w tym
temacie bo pan radny oponuje, że jest szkoda wyrządzona przez pana burmistrza na kwotę
159 tysięcy zł.
Radny Andrzej Robacki – wniosek chciałem w tej sprawie złożyć. Można powielić każdemu
radnemu i dać to do przeczytania. Niech w domu sobie radni poczytają skoro tutaj nie ma
takiej woli, żeby przeczytać. Uzasadnienie do wniosku w sprawie zamiany działek. Wydał
postanowienie sąd apelacyjny w Łodzi. Burmistrz przyczynił się do zamiany działek i jest
ewidentna szkoda.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – sąd nigdzie nie napisał, że jest szkoda.
Niech pan bajek tu nie opowiada.
Radny Andrzej Robacki – prokurator napisał, że jest szkoda. Proszę bardzo, nie musi być
czytane teraz. Dla wiadomości i wyrobienia sobie opinii.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – "Postanowieniem z dnia 28
września 2012 r. Prokuratura Rejonowa w Gostyninie umorzyła śledztwo w sprawie
przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych,
członków władz samorządowych Gminy Miasta Gostynin, poprzez wydanie bez podstawy
prawnej i niekorzystnego dla Gminy Miasta Gostynin zarządzenia 23/8 z dnia 16 kwietnia
2008 r., w sprawie podrobienia uchwały Rady Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2008 r.
dotyczącej zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynin na
nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych, a następnie posłużeniu się nią jako
autentyczną oraz dokonaniu transakcji zamiany tych nieruchomości na warunkach
niekorzystnych dla Gminy Miasta Gostynin, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na
szkodę interesu Gminy Miasta Gostynin – wobec braku znamion przestępstwa." Prokurator
wskazał, że jakieś tam wyceny dokonane przez rzeczoznawcę i potem ktoś na wniosek
prokuratury zrobił inną. No to ta różnica jest. Ja nie mam takich pism, to są pana radnego
informacje.
Radny Andrzej Robacki – to nie są moje, to są postanowienia sądu i prokuratury.
Przewodniczący Rady Miejskanta Syska – Szymczakiej Jol – moją decyzją każdemu z
Państwa skseruję ten dokument, w Biurze Rady będzie do odebrania. Na najbliższej sesji
będziemy mogli podyskutować.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – ja to wytłumaczę. Pani mecenas mi dała
kartki. Wyroki I i II instancji rozstrzygają wyłącznie o możliwości dokonania ocen
społecznych, a nie o kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej w sprawie zamiany
działek.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w przeddzień Nowego Roku
pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, udanej zabawy, aby każdy dzień był bez
problemów i kłótni. Niech się Państwu szczęści i byśmy się spotkali w Nowym Roku.
Wszystkiego dobrego !

Do punktu 18
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – obrady XLVI sesji
zamykam. Dziękuję Państwu za przybycie.
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