
PROTOKÓŁ NR XLVIII

z posiedzenia XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji,
z dnia 28 lutego 2014 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 13

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10.00, a zakończono o godzinie 15.20.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – otwieram obrady XLVIII
sesji  Rady  Miejskiej  VI  kadencji.  Witam  wszystkich  Państwa,  witam  Państwa  radnych
przybyłych  na  obrady,  witam  Burmistrza  Miasta  Włodzimierza  Śniecikowskiego  wraz  z
pracownikami  Urzędu  Miasta,  witam  zaproszonych  gości  w  osobach:  panią  Aleksandrę
Balcerzak prezes Spółki  Agencja Rozwoju i  Promocji  "ZAMEK", panią Elżbietę  Ledzion
prezes  Spółki  Miejskie  Centrum  Handlowe  "Stara  Betoniarnia",  panią  Renatę  Zagórską
kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gostyninie,  pana  Radosława
Lewandowskiego kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku,
pana doktora Waldemara Gontarskiego prawnika,  konstytucjonalistę,  eksperta i  doradcę w
kancelarii Sejmu. 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 radnych ma jakieś zmiany i uwagi do proponowanego porządku ?

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – w imieniu grupy radnych chcielibyśmy złożyć
wniosek, który pozwolę sobie teraz odczytać – wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku
obrad punktu, dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Gostynina
w drodze uchwały – wniosek stanowi załącznik do protokołu.
W tym miejscu należy jeszcze odczytać wezwanie Wojewody Mazowieckiego do podjęcia
uchwały przez Radę Miejską w Gostyninie o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu burmistrza –
wezwanie Wojewody Mazowieckiego stanowi załącznik do protokołu.



W związku  z  tym  składam  na  ręce  pani  Przewodniczącej  wniosek  w  podpisie:  Andrzej
Robacki, Agnieszka Korajczyk – Szyperska, Paweł Kalinowski i Andrzej Reder.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w związku z wnioskiem, jaki
wpłynął od radnych, wcześniej wystąpiłam również do pana niezależnego eksperta o wydanie
opinii. Dzisiaj też pozwoliłam zaprosić go sobie na nasze obrady. Jest to pan doktor Waldemar
Gontarski. Doręczyłam Państwu jeszcze przed sesją dokument, który wpłynął do Biura Rady.
Chciałabym,  żeby pan  doktor  zabrał  głos.  Ewentualnie  Państwo  mają  możliwość  jeszcze
zadania pytań, celem wyjaśnienia.

Doktor Waldemar Gontarski – jestem dziekanem wydziału prawa co prawda w Londynie,
ale  polskiego  wydziału  prawa.  Od  lat  90-tych  jestem  ciągle  ekspertem  w  sejmie.
Opiniowałem sytuację prawną, którą Państwo zajmujecie się w projekcie uchwały. Chodzi o
stosunkowo świeży przepis bo z kodeksu wyborczego z 2011 roku art.11 paragraf 2 pkt, który
stanowi: "Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba skazana prawomocnym wyrokiem
na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe."
Wykładni  wymaga  tutaj  stwierdzenie  "na  karę  pozbawienia  wolności".  Jeśli  zajrzymy  w
proces  legislacyjny w projekcie  ustawy Kodeks wyborczy w pierwszej  wersji  objęte  były
również te stany probacyjne, naprawcze, gdzie mamy warunkowe umorzenie postępowania,
warunkowe  zawieszenie  wykonania  kary  i  warunkowe  przedterminowe  zwolnienie.
Ustawodawcy świadomie chodziło o ograniczenie pozbawienia prawa wybieralności do tzw.
bezwzględnego pozbawienia wolności, o którym to mowa w art.  32 pkt. 3-5 k.k. Ponadto
celem ustawodawcy  było  uniknięcie  sytuacji,  jaką  mieliśmy  w  Piotrkowie,  że  prezydent
odbywając  karę  bezwzględnego  pozbawienia  wolności  rządził  miastem.  O  takie  sytuacje
chodziło. Ponadto mógłby sąd wbrew temu co mamy bezpośrednio w ustawie zastosować
środek  karny  z  katalogu  ogólnego  kodeksu  karnego  i  pozbawić  tego  biernego  prawa
wyborczego. Mógł dodatkowo taką sankcję zastosować, nie zastosował. Ponieważ mamy z
ograniczeniem  czyjejś  wolności  przepis  musimy  wykładać  zgodnie  z  ogólną  wiedzą
prawniczą  z  uwzględnieniem  art.  31  ust.  3  Konstytucji  czyli  z  uwzględnieniem  zasady
proporcjonalności. Zasada ta głosi, że jeśli chcemy zastosować środek ograniczający czyjeś
prawa,  wtedy stosujemy środek najbardziej  łagodny.  Z procesu legislacyjnego wynika,  że
wolą ustawodawcy było pozbawienie biernego prawa wyborczego do wyroków zasądzających
bezwzględne  pozbawienie  wolności.  Dlatego  w  mojej  ocenie  wezwanie  pana  Wojewody
Mazowieckiego ma charakter bezprawny.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  chciałabym  jeszcze
nadmienić, że dla mnie termin 17 nie był odwoływany do tego, aby podejmować jakiekolwiek
sprawy związane z wprowadzaniem uchwały. Może pani radca przekaże nam informację bo
dla mnie to był ten termin, kiedy wpłynęło pismo do Urzędu Miasta.

Radca  Prawny  Eliza  Kacprzycka –  wiążącym terminem jest  27  lutego.  Dla  nas  takim
terminem wyznaczającym początek tego trzydziestodniowego terminu jest właśnie wpłynięcie
tego pisma czyli formalne zawiadomienie, że taki wyrok zapadł. To jest termin wiążący 27
luty, a nie 17.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska – Szymczak –  dlatego pewne obiekcje,
pewne niejasności, nie jestem prawnikiem, więc też mam prawo nie wiedzieć. Konsultuję się
z pewnymi osobami i dlatego też tak jest.



Radny Andrzej Reder – my obradujemy w Rzeczpospolitej Polskiej, nie w Rzeczpospolitej
Gostynińskiej.  Chciałem  to  przypomnieć  na  wstępie.  Co  zabrania  procedować  nad  tą
uchwałą?  To przede  wszystkim,  że  jej  nie  ma.  Te  argumenty,  które  pan  przytoczył  tutaj,
padają w punkcie ustalenie porządku obrad. Panie doktorze to tak powinno być, że nie wolno
mówić, nie wolno pytać w tym punkcie ?

Doktor Waldemar Gontarski – przyjechałem tu po to, żeby mi zadać pytania. Śpieszę się do
Warszawy i pan ma do mnie pretensje, że na czas dojechałem.

Radny Andrzej Reder – ja nie wiem, jaki pan ma rozkład dnia.

Doktor Waldemar Gontarski –  no  mówię  przyjechałem,  zdążyłem,  żeby  pan  mi  zadał
pytanie.

Radny Andrzej Reder – pani Przewodnicząca, proszę ten punkt wprowadzić. My jesteśmy
obowiązani  nad  tym  procedować.  Nie  jesteśmy  w  tej  chwili  obowiązani  nad  tym,  żeby
roztrząsać dylematy prawne w punkcie ustalanie porządku obrad. Możemy do tego wrócić,
jeżeli ten punkt wejdzie na obrady.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – chciałabym tylko nadmienić,
że wystąpiłam wcześniej do niezależnego eksperta, który wydał opinię. Dlatego chciałabym,
żeby w momencie,  kiedy Państwo  wprowadzacie,  ta  informacja  była.  Pan  mówi,  że  jest
ograniczony czasowo. Dlatego poprosiłam o zabranie głosu w tej  chwili.  Więc chcę tylko
wyjaśnić dlaczego opinię taką Państwo otrzymali.

Radny Andrzej  Reder –  jesteśmy szczeblem publicznego  samorządu  terytorialnego,  nad
którym sejm ustanowił państwowy nadzór. Nie można skwitować tego wszystkiego tym, że
działania nadzoru są bezprawne i one nie istnieją. Nie jestem zdania, że jeżeli przychodzi
pismo  od  Wojewody to  trzeba  przestać  myśleć.  Natomiast  trzeba  procedować,  po  prostu
trzeba procedować.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  pismo  pana  Wojewody
wpłynęło  21  lutego,  które  nakazuje  Radzie  ponowne  rozpatrywanie  tej  sprawy.  Jest  to
poważna sprawa i dlatego na dzisiejszych obradach sesji nie ma tego punktu, wcześniej też
nie był zaplanowany, gdy wystąpiłam o opinię. Będziemy jeszcze mieli  czas, ale wniosek
został przyjęty i za chwilę będziemy go głosować.

Radny Paweł Kalinowski – mam jeszcze pytanie do tej ekspertyzy pana doktora, pytanie do
pani Przewodniczącej. Na czyje zlecenie ta ekspertyza była wystawiona ?

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – na moje.

Radny Paweł Kalinowski – w piśmie było napisane, że na wniosek Rady Miejskiej. My o
niczym nie wiedzieliśmy, ja o niczym nie wiedziałem. Ile kosztowała te ekspertyza i z jakich
środków ona została zapłacona ?



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ja, na swój wniosek, tu jest
napisane  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie,  wystąpiłam.  Jestem
przedstawicielem Rady, więc możliwe, że odniosło się to do Rady, tak zostało sformułowane.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – w sytuacjach,  kiedy rozważaliśmy podjęcie
rezolucji w sprawie skierowania sprawy przeciwko panu Peście, zorganizowana była sesja
nadzwyczajna.  W  przypadku  pana  Domagały,  organizowaliśmy  sesje  nadzwyczajne.
Pytaliście nas Państwo prawnicy, czy zgadzamy się, żeby radca prawny reprezentował nas
gdzieś poza Urzędem. W tej sytuacji nikt nas nie pyta chociaż sprawa jest oczywista.

Radny  Paweł  Kalinowski –  ja  chcę  powrócić  do  mojego  pytania,  ile  kosztowała  ta
ekspertyza ?

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – 10.000,00 zł.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – przeczytam ekspertyzę za darmo wykonaną
przez prawnika,  na zlecenie nasze.  Tutaj  ukazał  się  na stronie ten artykuł.  Mam też inną
ekspertyzę również za darmo, przez Kierownika Oddziału Prawnego w Płocku, pana radcę
prawnego Jacka Woźniaka. Nic to nas nie kosztowało, ani jednej złotówki. - odczytała opinię
prawną Kierownika Oddziału Prawnego w Płocku radcy prawnego Jacka Woźniaka.
"Informacja do opinii prawnej dra Waldemara Gontarskiego wydanej w sprawie oceny, czy
sformułowanie zawarte w art. 11 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy –
wskazuje  na  okoliczność,  że  bierne  prawo  wyborcze  tracą  także  osoby,  wobec  których
orzeczono karę, pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, czy też na
osoby te nie rozciąga się zakaz przewidziany przez ustawodawcę w przedmiotowym przepisie.
Na wstępie należy wyjaśnić, iż w niniejszej sprawie nie ma zastosowania Kodeks wyborczy,
gdyż na mocy art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – przepisy wprowadzające ustawę –
Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 113/ w omawianej sprawie zastosowanie ma ustawa z
dnia  20  czerwca  2002 r.  o  bezpośrednim wyborze  wójta,  burmistrza  i  prezydenta  miasta
/Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191/ oraz art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -
Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr
176, poz. 1190 ze zm.). Przepis ten brzmi: nie mają prawa wybieralności osoby karane za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego".

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  odczytała  opinię  prawną  aplikanta
adwokackiego Beaty Jabłońskiej.
"Zgodnie z obowiązującymi przepisami wójt, burmistrz, prezydent miasta traci swój mandat w
razie  prawomocnego  skazania  go  za  przestępstwo  umyślne,  a  także  wyroku  warunkowo
umarzającego  postępowanie  karne  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia
publicznego. Na wstępie należy wskazać, że przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego jest
przestępstwem umyślnym. Sprawca kierując pojazdem miał świadomość, że znajduje się lub
może znajdować się w stanie nietrzeźwości i godził się z tą możliwością. Proces skutecznego
wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w razie wydania prawomocnego
skazania go za przestępstwo umyślne, umiejscowiony jest w wielu przepisach prawa, w tym
także prawa samorządowego. O to one:
1. ustawa z  20 czerwca 2002 r.  o  bezpośrednim wyborze wójta,  burmistrza i  prezydenta

miasta. Przepis art. 26 ust. 1 pkt 3 tej ustawy postanawia, że wygaśnięcie mandatu wójta
(burmistrza) następuje wskutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu
wyborów. 



2. ustawa - z 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw,  w  art.  7  ust.  2.określa  brak  prawa  wybieralności  (biernego  prawa
wyborczego)  bądź  też  utrata  prawa wybieralności.  Przepis  ten  pozbawia  m.in.  prawa
wyborczego osobę,  wobec której  wydano prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego, art7 ust.2 pkt2 - pozbawia m.in.  prawa wyborczego
osobę, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie
karne  w  sprawie  popełnienia  przestępstwa  umyślnego  ściganego  z  oskarżenia
publicznego. 

Zgodnie z powyższym obligatoryjną przesłankę utraty prawa wybieralności stanowi jedynie
prawomocny wyrok skazujący, w tym również warunkowo umarzający postępowanie karne w
sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Jednak sam prawomocny
wyrok  nie  doprowadza  do  zupełnego  wygaśnięcia  mandatu  wójta  z  mocy  prawa.  Na
podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o bezpośrednim wyborze rada zobligowana jest do
podjęcia  uchwały  o  stwierdzeniu  wygaśnięcia  mandatu  wójta.  Maksymalny  termin  do
podjęcia  uchwały,  od  dnia  wystąpienia  przesłanek  wygaśnięcia  mandatu  wynosi  miesiąc,
stosownie do treści art. 26 ust. 2 wyż. cyt. Ustawy. W przypadku niepodjęcia przez radę w/w
uchwały niezwłocznie po uzyskaniu przez nią wiedzy w tej kwestii, tj. najpóźniej w terminie 30
dni,  implikuje  wezwanie  ze  strony  wojewody do rady do podjęcia  uchwały,  stosownie  do
dyspozycji przepisu art. 98a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Brak
reakcji  na  wezwanie  wojewody  ze  strony  rady  jest  równoznaczne  z  działaniem  wbrew
obowiązującemu prawu,  a jak stanowi art.  2  Konstytucji  RP,  Rzeczypospolita  Polska  jest
demokratycznym  państwem  prawnym;  organy  władzy  publicznej  (rada  gminy)  są
zobowiązane do przestrzegania obowiązującego prawa (art. 7 Konstytucji), Ponadto, zgodnie
z art. 6 k.p.a., organy administracji publicznej są zobowiązane do podejmowania działań na
podstawie obowiązującego prawa. Na podjęcie uchwały po wezwaniu przez wojewodę rada
ma 30 dni od daty wezwania jej do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta.
Po tym terminie wojewoda ma obowiązek wydania zarządzenia zastępczego, jednak wcześniej
powinien on powiadomić o tym ministra właściwego do spraw administracji publicznej (art.
98a ust. 2 u.s.g.)."

Doktor Waldemar Gontarski – autorka opinii miała ten komfort, że miała moją pisemną
opinię i mogła się na piśmie odnieść. W związku z tym mogę się zobowiązać, że w ramach
umówionego  wynagrodzenia  w  ciągu  tygodnia  przedstawię  uzupełniającą  opinię.  W  tej
chwili, moim zdaniem z elementarnej wiedzy prawniczej, obowiązuje jednolitość prawa. Nie
może być tak, że ten sam zwrot z ustawy nowszej, jaką jest Kodeks wyborczy, o 180 stopni
interpretujemy niż z ustawy wcześniejszej. Miałem taki zakres przedmiotowy, ja działam na
zasadzie – daj mi fakty, ja ci dam prawo. Tak szczegółowa jest opinia, jakie jest pytanie. No
tak jako prawnik działam. Nie jestem duchem świętym, nie wiem jakie są stany faktyczne.
Proszę  pamiętać,  że  ustawa  to  nie  gazeta  i  tutaj  pewne rygory obowiązują  w przypadku
lektury  przepisów  prawa.  W  ciągu  tygodnia  mogę  przygotować  opinię,  która  będzie
uzupełniającą tej  opinii,  którą Państwo otrzymaliście z  datą 1 lutego. To byśmy wtedy w
jakichś cywilizowanych warunkach mogli pracować.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – jeżeli na piśmie jest data 1 lutego, to dlaczego
otrzymaliśmy dopiero 25 tą opinię ?

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – do Urzędu wpłynęła później,
21 albo 18 lutego. Byłam akurat na urlopie.



Radny Paweł Kalinowski – chciałem się odnieść do tej kwoty, która została tutaj przekazana
na ekspertyzę. Ja bym prosił o przygotowanie wszystkim radnym ksera faktury, która została
wystawiona  na  tę  ekspertyzę.  Następnie  w  terminie  7  dni  od  dnia  dzisiejszego  czyli  do
przyszłego piątku, żebyśmy tą fakturę mogli otrzymać. Mam jeszcze jedno pytanie, apel do
radnych, Państwo dostaliście też dzisiaj pismo od pana posła Marka Opioły. Pozwolę sobie
przeczytać to pismo – odczytał pismo posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marka Opioły.

Radny Andrzej Robacki – pani Przewodnicząca nie wiem jaki cel był, aby zlecać opinię
panu doktorowi Gontarskiemu. Z c.v. jakie można wyczytać na internecie nie wynika, aby pan
doktor  Gontarski  był  specjalistą  w  dziedzinie  prawa  karnego.  Uważam,  że  jest  to
manipulowanie opinią.  Niepodjęcie  uchwały w dniu dzisiejszym czy niewprowadzenie tej
uchwały w dniu dzisiejszym jest po prostu karygodne. Pani Przewodnicząca zleca wykonanie
opinii  człowiekowi,  który  nie  ma  doświadczenia  w  prawie  karnym.  Składam wniosek  o
głosowanie imienne nad wprowadzeniem do porządku tego punktu.

Doktor Waldemar Gontarski –  najmniej  uczciwy chwyt  to  chwyt  "ad  persona".  Jestem
Dziekanem  Wydziału  Prawa,  a  więc  jestem  osobą  uprawnioną,  zgodnie  z  ustawą,  do
wydawania dyplomów magistra prawa. Jeśli chodzi o mój dorobek z prawa karnego, to w tej
opinii  załączę.  Rozumiem,  że  zostałem wywołany  do  tablicy,  to  Państwo  pozwolicie,  że
odpowiem. Nauczyłem się starogreki, żeby poznać korzenie naszej cywilizacji. Tłumaczę ze
starogreki, porównuję to z prawem rzymskim, a więc tłumaczę sobie sam z łaciny. Porównuję
to  ze  średniowiecznym prawem kanonicznym i  wreszcie  porównuję  to  ze  współczesnym
prawem angielskim, polskim i niemieckim, prawem karnym. Namacalnym tego tworem jest
księga jubileuszowa profesora Cieślaka, ostatniego z polskich profesorów, który łączył prawo
karne materialne z prawem karnym procesowym. Księga wydana pod koniec ubiegłego roku i
tam jest moje obszerne opracowanie z porównaniem dorobku korzeni cywilizacji łacińskich
ze  współczesnym  prawem  karnym,  angielskim,  niemieckim  i  polskim.  To  się  nazywa
"sprawca  przypadkowy,  a  sprawca  nieumyślny".  W  ostatnim  numerze  "Palestry"  jest
podsumowanie mojego dyskursu z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie Trybunał oparł się na
nieaktualnym projekcie dyrektywy w tym zakresie odnośnie daleko idących konsekwencji.
Czy Państwo chcecie jeszcze, abym dalej wyszedł z tej upokarzającej sytuacji, w jakiej się
znalazłem ? Czy mam dalej referować ? Sądzę, że elementarny szacunek i unikanie sporu "ad
persona" to właśnie jest tym standardem, którego ja uczę studentów.

Radna Urszula Pieniążek – chciałam powiedzieć kilka słów w imieniu klubu "Przymierze".
Dostaliśmy dwie różne opinie i nasz klub nie jest kompetentny, aby stwierdzić wygaśnięcie
mandatu. W związku z tym w dniu dzisiejszym nasze głosowanie jest niezasadne.

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  Państwo  zostali  wybrani  przez  naszych
mieszkańców. Mieszkańcy czegoś oczekują. My nie chcemy tutaj drugiego "Rancza", drugich
Wilkowyj bo Gostynin już zaczyna być porównywany właśnie do tego miasteczka z serialu.
Państwo zostali wybrani przez naszych mieszkańców, Państwo mają być lojalni wobec nich, a
przede wszystkim macie przestrzegać prawa bo nie stoicie ponad tym. Na początku każdy z
nas składał ślubowanie. Miasto ma również przyjęty statut – jest tam kodeks etyczny radnego
Rady Miejskiej w Gostyninie. Wiecie Państwo, byście mogli być moimi rodzicami bo jest
taka różnica wieku między nami. Startując w pierwszych wyborach myślałam, że od radnych
będę mogła brać przykład, będę mogła od was się czegoś uczyć. Niestety nie mogę w tej
chwili tego powiedzieć.



Radny Paweł Kalinowski – chciałem odnieść się jeszcze do tego, co pani radna Pieniążek
powiedziała.  Tu  nie  chodzi  o  kompetencje,  jakie  kompetencje.  Każdy  z  Państwa  bardzo
dobrze  wie,  że  pan burmistrz  Śniecikowski  jest  skazany prawomocnym wyrokiem,  został
skazany, o jakie tu kompetencje chodzi. Proszę Państwa to jest tak, że dzisiaj chowając głowę
w piasek, uciekając od tego, popieracie patologię, popieracie pijanych kierowców, popieracie
przestępców. Panie Śniecikowski, w październiku ubiegłego roku, uczestniczyłem w bardzo
poważnym wypadku samochodowym, padłem ofiarą pijanego kierowcy. Jest pewna analogia.
On miał 2,5 promila we krwi. A wie Pan, jaka jest różnica ? On za dwa dni się przyznał, a pan
od dwóch lat brnie w to bagno. Proszę, żeby pan tutaj, dzisiaj podał się do dymisji. To co pan
robi, to jest brak w ogóle jakichkolwiek norm. Niech pan nie stawia swoich radnych w bardzo
niekorzystnym świetle i w bardzo złym miejscu. Jeszce chciałbym się odnieść do Państwa
radnych. Panie Marku Małkowski, Panie Zbyszku Jakubaszek, Pani Urszulo Pieniążek, Panie
Czesławie  Jaśkiewiczu,  Panie  Andrzeju  Nyckowski  (mój  ziomku),  Panie  Tadeuszu
Łosiewiczu,  Pani  Przewodnicząca,  zagłosujcie  z  głosem  serca,  zagłosujcie  tak,  jak  wam
podpowiada wasz  honor.  Macie  szansę dzisiaj  pomóc temu miastu.  Pięć  głosów już jest,
potrzeba trzech.

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  suwerenem  dla  burmistrzów,  wójtów,
prezydentów są mieszkańcy, nie radni. Odbyło się referendum ? Odbyło się.

Radny Andrzej Reder – cały czas jesteśmy w tym punkcie "Ustalanie porządku". Pani radna,
Pani Urszulo, a może Pani powiedziała prawdę, że Państwo nie czujecie się kompetentni.
Każdy ma prawo odczuwać sprawy, sytuacje, projekty uchwał, tak jak je rozumie i tak jak
chce je rozumować. Jednak co stoi na przeszkodzie, żeby ten punkt znalazł się w porządku
obrad  ?  Wtedy  w  należnym  mu  miejscu,  kiedy  przychodzi  czas  na  wypowiedzenie  się,
żebyście się Państwo wtedy wypowiedzieli. Nie chcę tu wywierać presji bo tak mi się wydaje,
że tej presji było w ogóle bardzo dużo. To jest sedno całej demokracji. Co można budować na
unikaniu sprawy ? To jest unikanie sprawy, udanie, że niczego nie ma. Nas jest tutaj czwórka
czy może piątka, którzy chcą, żeby to było wniesione i głosowane, Państwa jest więcej. Za
chwilę można powiedzieć, że sprawy nie ma, ale czy na pewno nie będzie. No co na tym
można  zbudować  ?  Czy  można  na  tym  zbudować  szacunek  do  władz  samorządowych,
szacunek innych samorządów, szacunek władz państwowych, parlamentarzystów ? Przecież
tu chodzi o jakieś dobro wspólne, no nie moje, nie tego młodego człowieka, nasze wspólne
dobro  tych  ludzi,  którzy  tutaj  przyszli.  Reagują  może  nerwowo,  ale  co  mają  Majdan  tu
urządzić.  Zwracam  się  też  do  Pani  Przewodniczącej.  Chwila  jest  jak  gdyby  szczególna,
chwila, która niczego nie przesądza. Chodzi tylko o to, żeby to się znalazło w porządku obrad.

Radny  Czesław  Jaśkiewicz –  do  wypowiedzi  radnej  Korajczyk.  Było  referendum
organizowane  przez  was  i  okazuje  się,  że  w  żadnym  okręgu  ludzie  nie  zagłosowali  za
odwołaniem Pana Burmistrza.

Radny  Andrzej  Robacki –  chciałem zadać  Pani  Przewodniczącej  pytanie  jeszcze  przed
głosowaniem. Czy wystąpiła Pani do Pana Burmistrza z pytaniem, czy rozważa możliwość
rozwiązania tego ważnego dla mieszkańców problemu zgodnie z sugestią Wojewody ? Czyli,
żeby Pan Burmistrz sam złożył rezygnację i oszczędził temu miastu wstydu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – jeszcze nie. Pan Wojewoda
skierował pismo do Rady, ponawiające, żebyśmy zajęli się tym problemem. Nie mówię, że
problem nie będzie włączony w obrady sesji.



Radny  Arkadiusz  Górski –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  Szanowni  Państwo,
sytuacja  jest  bardzo trudna.  Ta sytuacja  trwa od dnia,  kiedy otrzymaliśmy informację,  że
wyrok jest prawomocny. Po kilku dniach, Pan radny Andrzej Robacki zwrócił się do mnie,
czy bym nie podpisał wniosku o sesję nadzwyczajną bo już ma określoną ilość osób. Jednak
do każdego z radnych się zwraca po to, żeby każdy mógł się w tym temacie wypowiedzieć.
Powiedziałem  wówczas,  że  ja  wniosku  nie  podpiszę,  ale  bardzo  chętnie  przyjdę  na
posiedzenie nadzwyczajne Rady. Będę zabierał głos i stosownie do tej sytuacji, także podejmę
w głosowaniu,  jak  będzie  określona  uchwała.  Wtedy nie  odpowiedziałem Panu  radnemu
Robackiemu, jak będę głosował. Powiedziałem to co dzisiaj Państwu, że będzie głosowanie
właściwe.  Teraz  już  mogę powiedzieć  bo  jestem po spotkaniu  z  radnymi  naszego klubu.
Jednoznacznie  powiedziałem,  że  każdy  radny,  jeżeli  będzie  zabierał  głos  i  jeżeli  będzie
głosował, może głosować za stwierdzeniem wygaszenia mandatu, może się wstrzymać, ale
także  może  głosować  przeciw  wygaszeniu  mandatu.  Oświadczyłem  na  klubie  i  teraz  tu
mówię, że trzeciej wersji nie poprę. Natomiast pierwsze dwie, oczywiście są do rozważenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ogłaszam 10 minut przerwy.

(po przerwie .....)

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  wznawiam  obrady  po
przerwie. Radny Robacki zgłosił jeszcze wniosek o głosowanie imienne. Sam jeden, tak ?
Czy ma Pan grupę ?

Radny Andrzej Robacki – wniosek jest do przegłosowania. Najwyżej, jeżeli będzie zgodnie
ze  statutem  wymagana  liczba  osób  to  będzie  przeprowadzone  głosowanie  imienne.
Chciałbym, aby umożliwić panu Lewandowskiemu zajęcie stanowiska w tej kwestii, w której
tutaj tyle debatujemy.

Kierownik  Delegatury  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Płocku  Radosław
Lewandowski –  Szanowna  Rado,  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  Szanowni
Państwo, nie chciałbym wchodzić między koła młyńskie ponieważ Państwo musicie  sami
podjąć  decyzję  w  swoim  sumieniu  i  zgodnie  z  tym,  co  obiecaliście  swoim  wyborcom.
Natomiast potwierdzam, że nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stanowisko Wojewody w tym
temacie. Opinia, którą przed chwilą słyszeliśmy jest dla mnie mało wiarygodna, tak osobiście.
Nie jestem prawnikiem, więc może nie powinienem oceniać takiej opinii, z tym, że do niej
odniósł  się Kierownik Oddziału Prawnego pan Jacek Woźniak.  Konkretnie  do tej  opinii  i
konkretnie ją odrzucił. Nie wiem co tu jeszcze można w tej sprawie powiedzieć. Stanowisko
Wojewody  jest  niezmienne.  Na  koniec  jeszcze  powiem,  że  Wojewoda  jest  urzędnikiem
działającym zgodnie z duchem prawa. Stwierdzenia, że działa bezprawnie są nieuprawnione.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  wniosek  pana  radnego
Robackiego o głosowanie imienne. Kto z Państwa radnych jest, aby głosować wprowadzenie
punktu do porządku obrad, imiennie ?

Za imiennym głosowaniem opowiedziało się 5 radnych, przeciw - 8 radnych, wstrzymało się
0 radnych. 



Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  w takim bądź razie  nie
będziemy głosować imiennie.

Radny Andrzej  Robacki – w kwestii  formalnej.  Zgodnie z  paragrafem 69 statutu,  jeżeli
wniosek  o  przeprowadzenie  głosowania  imiennego  popiera  1/4  ustawowego  składu  rady,
głosowanie jawne jest imienne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – przepraszam, zapędziłam
się. Głosowanie będzie imienne bo jest 1/4 składu rady.  Przystępujemy więc do wniosku
Państwa radnych o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Gostynina. Obecnych na sali mamy 13 osób. 
Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem punktu ?

Arkadiusz Górski – jestem przeciw.
Zbigniew Jakubaszek – jestem przeciw.
Czesław Jaśkiewicz – jestem przeciw.
Paweł Kalinowski – jestem za.
Agnieszka Korajczyk – Szyperska – jestem za.
Małgorzata Kostun – Sowa – jestem za.
Tadeusz Łosiewicz – jestem przeciw.
Marek Małkowski – jestem przeciw.
Andrzej Nyckowski – jestem przeciw.
Urszula Pieniążek – jestem przeciw.
Andrzej Reder – jestem za.
Andrzej Robacki – jestem za.
Jolanta Syska – Szymczak – jestem przeciw.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – za wprowadzeniem punktu
do porządku obrad głosowało 5 osób, przeciw 8 osób, głosów wstrzymujących się nie było.
Punkt ten nie zostaje wprowadzony do porządku dzisiejszych obrad.  Nie znaczy to, że
nie będzie sesji związanej z tym tematem.

Radny Paweł  Kalinowski –  w kwestii  formalnej.  Pani  przewodnicząca,  Ja  mam jeszcze
jeden wniosek, złożony też przez pięcioro radnych. 
Radny Paweł Klinowski odczytał wniosek o dowołanie radnej Pani Jolanty Syski – Szymczak
z  funkcji  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Gostynina.  Podpisany  przez  radnych:  Paweł
Kalinowski, Andrzej Robacki, Agnieszka Korajczyk – Szyperska, Andrzej Reder, Małgorzata
Kostun – Sowa – wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Radny Paweł Kalinowski – to jest wniosek wraz z projektem uchwały.

Radny  Andrzej  Robacki –  w  związku  z  tym  wnioskiem,  również  składam  wniosek  o
głosowanie imienne w tej sprawie. 

Radna Małgorzata Kostun - Sowa  - chciałam się odnieść do tego wniosku. Cieszę się, że
mieszkańcy są tutaj obecni, na tej sesji, widzą jak bardzo ciężko pracować jest w tej radzie,
każdemu radnemu i z koalicji i z opozycji. Prawda niestety jest taka, że najrozsądniejszym



rozwiązaniem, byłoby rozwiązanie tego organu, rozwiązanie rady, żeby dać nowy początek
temu miastu, nie tylko skupiać się na roli burmistrza w mieście, ale również rady. Proszę
Państwa to co dzieje się w tym mieście to nie są wyniki tylko tej kadencji, ale i poprzednich
kadencji, tak wychowaliśmy sobie mieszkańców, ta rada i tak wychowaliśmy sobie wspólnie
tu  burmistrza.  Niestety powiedzmy sobie  szczerze  jak to  wygląda,  dlatego Ja chciałabym
tutaj, w nawiązaniu do wniosku Pana radnego Kalinowskiego, wnieść wniosek o odwołanie
całego prezydium, czyli i  Pani Przewodniczącej i Pana Wiceprzewodniczącego Arkadiusza
Górskiego,  ze  względu  na  to,  przypuśćmy  hipotetycznie,  że  dojdzie  do  odwołania
przewodniczącej rady, ta działalność będzie kontynuowana, że  względu, że obowiązki Pani
przewodniczącej przejdą na działalność tutaj pana wiceprzewodniczącego, czyli dalej będzie
kontynuacja. Z tego względu, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi, art. 96 ust. 1,
że  gdy  ten  organ  staje  się  organem,  który  działa  niezgodnie  z  prawem  powinien  być
odwołany.  Dlatego  Ja  uzupełniam  ten  wniosek  właśnie  o  ten  art.  96  ust.  1  Konstytucji
Rzeczypospolitej  Polskiej,  aby  doszło  do  rozwiązania  całego  prezydium,  dlatego  bo  Ja
uważam, że teraz trzeba naprawdę rozwiązać,  nie  tylko dać takie  rozwiązanie żeby tylko
odwołać burmistrza od działalności w Urzędzie Miasta, ale także ten organ, ponieważ ten
początek tym mieszkańcom się należy, ponieważ do końca działalności burmistrza będziemy
dalej  właśnie tak głosować,  będzie koalicja  i  opozycja,  będzie ten sam podział.  Na rzecz
mieszkańców proszę Państwa nie zrobimy nic , żadnej uchwały, która tutaj została podjęta nie
jest związana z działalnością na rzecz mieszkańców,   staliśmy się polem marketingowym,
polem bitwy, zapomnieliśmy o tych działaniach, które są tutaj naszym obowiązkiem, czyli
podejmowania uchwał nie związanych z tym, żeby odwołać burmistrza, czy radę, ale działać
na rzecz mieszkańców. Nie ma żadnej uchwały, która by tutaj w jakikolwiek sposób pomogła
nam żeby rozwijać to miasto pod względem gospodarczym,  wali nam się Zamek, wali nam
się Stara Betoniarnia, nie robimy nic. Tak panie burmistrzu, niestety taka jest prawda. W tej
chwili cały czas, po tym głosowaniu które w tej chwili widzimy, że dalej jesteśmy podzieleni,
prawo niestety jest po tej stronie tego wniosku który został złożony przed chwilą, żeby  Pana
odwołać, niestety taka jest prawda Panie burmistrzu, nie dajmy takiego przykładu, żeby po
prostu  ,  no  jaki  przykład  dajemy mieszkańcom,  jaki  przykład  dajemy naszej  młodzieży.
Niestety prawo jest takie, a nie inne, to głosowanie bez względu jak byście głosowali czy za,
czy przeciw, powinno być naniesione na porządek obrad, zgodnie z prawdą, czy będziecie
głosowali za odwołaniem w koalicji, czy przeciw, nie ma znaczenia, ten punkt powinien być
przyjęty. W tej chwili jeżeli tak będziemy działać do końca kadencji, należy tą radę odwołać.
Ja tutaj w nawiązaniu do wniosku Pana radnego Kalinowskiego, również podpinam ten punkt
właśnie Konstytucji naszego kraju, 96 ust. 1 – o tym, że jeżeli ta rada działa niezgodnie z
prawem należy ją odwołać. Także bardzo proszę – przypinam się w zupełności do tego.

Burmistrz  Miasta  Gostynina  Włodzimierz  Śniecikowski –  Pani  powołuje  się  na
mieszkańców, bo było referendum – mieszkańcy się określili. 

Radny Paweł Kalinowski – Ja jestem wnioskodawcą tego projektu i chciałbym faktycznie
ten  wniosek Pani  Małgorzaty Kostun – Sowa,  jako wniosek daleko idący jak najbardziej
podtrzymać. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – Ja bym prosił, aby Pan i Pani
zarzuty jakie zostały skierowane pod adresem Pani przewodniczącej są tam wyartykułowane,
ja  jestem  wiceprzewodniczącym  i  proszę  mi  powiedzieć  gdzie,  w  jakim  zakresie
przekroczyłem swoje kompetencje, albo nie zrobiłem to co zleciła mi Pani przewodnicząca.
Proszę na piśmie.



Radna Małgorzata Kostun - Sowa  -  Panie wiceprzewodniczący, bardzo proszę nie brać
tego mojego wniosku personalnie. Panie wiceprzewodniczący tutaj już  naprawdę nie mamy
innego wyjścia, czy Pan to rozumie? Tutaj nie chodzi o to, że ,jeżeli by tam siedział Pan
Kalinowski,  czy  tam by siedziała  Pani  Korajczyk,  taki  niosek  powinien  być  złożony,  ze
względu na to, że jeżeli mamy się droczyć do końca urzędowania pana burmistrza w tym
urzędzie,  nie  mamy innego  wyjścia  trzeba  odwołać  prezydium,  żeby  odwołać  całą  radę.
Ponieważ, gdy odwołana jest przewodnicząca i odwołany wiceprzewodniczący automatycznie
zostanie rozwiązany właśnie organ Rada Miejska. Tak bo nie ma przewodniczącej i nie ma
wiceprzewodniczącego,  który prowadzi  działalność rady i  w takim wypadku dochodzi  do
rozwiązania rady i dajemy temu miastu początek. Skupiamy się proszę Państwa na wyborach,
na wybraniu nowej rady i nowego burmistrza, bardzo proszę nie brać tego personalnie, to już
są po prostu środki ostateczne, które są wymagane, żeby zacząć normalny początek, skończyć
tą farsę w  tym mieście, jak My przedstawiamy wszystkich mieszkańców? w jaki sposób My
przedstawiamy siebie.  Przecież  tutaj  organ zamiast  działać na rzecz mieszkańców tylko i
wyłącznie staje się polem bitwy. Jest koalicja, jest opozycja, jest pan burmistrz i naprawdę Ja
tutaj nie jestem ani przeciwko burmistrzowi, ani przeciwko radym – jestem za mieszkańcami,
bo powinniśmy nareszcie zacząć działać w taki sposób, aby podejmować  uchwały, które są
związane  z tym, aby doprowadzić do rozwoju tego miasta, w jakimkolwiek kierunku, zacząć
od czegoś, bo jeżeli będziemy przedłużali coraz bardziej – do czego to będzie prowadziło.?
Taka jest sytuacja, że już nie mamy od czego zacząć, jak reperować to miasto, jest bezrobocie,
w tym  kierunku nie robimy nic w tym miejscu, czy podejmowaliśmy jakąkolwiek uchwałę,
która by zatwierdziła w jakiś sposób zapewniła ludziom miejsca pracy, czy robiliśmy coś na
temat  przestrzeni  gospodarczej,  żeby zrobić  to  w ten  sposób żeby dać  tym potencjalnym
inwestorom wejść na nasz rynek w tym mieście – nic, jest tylko ciągłe droczenie się, ciągła
walka i ciągły marketing – taka jest prawda. To miejsce stało się też polem marketingowym
ponieważ są wybory i  oczywiście  będą te  linki  przeciągane w jedną i  drugą stronę i  nie
zrobimy nic. Jeżeli mamy tutaj siedzieć do końca listopada tego roku, to uważam, ze to jest
naprawdę najbardziej rozsądne rozwiązanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poproszę radcę prawnego o
wyjaśnienie.

Radca Prawny Eliza Kacprzycka – Proszę Państwa, wysoka rado, chciałam tutaj formalnie
zgłosić,  że  to  co  mówi  tutaj  radna  (z  całym szacunkiem)  nie  ma  żadnego  zastosowania
prawnego, ponieważ zarówno przewodnicząca jak i wiceprzewodniczący rady nie są organem
merytorycznym  rady.  Nawet  odwołanie  imienne  tych  osób  nie  powoduje  absolutnie
rozwiązania  rady.  Jeżeli  zostaną  w  odrębnych  głosowaniach  odwołani,  czy  Pani
przewodnicząca, czy Pan wiceprzewodniczący to na następnej sesji rada ma obowiązek na te
brakujące  stanowiska  powołać  nowe  osoby  do  pełnienia  tych  funkcji.  To  nie  jest  organ
merytoryczny,  to  nie  jest  organ,  przede  wszystkim to  są  osoby,  które  tylko  i  wyłącznie
organizują  pracę  rady.  Pani  przewodnicząca  nawet  chociażby  w  trybie  zwoływania  sesji
nadzwyczajnej  nie  ma możliwości,  sama takiej  sesji  zwołać.  Pani  przewodnicząca tylko i
wyłącznie organizuje pracę rady, ustosunkowuje się do wniosków rady i to jest cała związana
z tym rola. To samo Pan wiceprzewodniczący.

Radna Małgorzata Kostun - Sowa  - muszę przyznać Pani dużo racji tutaj, ze względu na to,
że faktycznie doszło by do wybrania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, ale na
następnej  sesji.  Zakończyli  byśmy  tą  farsę  dzisiaj,  skupilibyśmy  się  na  następnym
posiedzeniu, kiedy moglibyśmy może zorganizować to troszkę inaczej. Temu miastu trzeba



szansę dawać do skutku. Jeszcze raz powtarzam , być może to co Pani mówi ma pokrycie, ale
jeżeli zakończymy tą farsę dzisiaj,  skupimy się na następnych punktach, to być może coś
jeszcze da się zrobić, może się tutaj da przekonać radnych żebyśmy wprowadzili normalny
punkt, który ma podstawę prawną, o tym żeby można było zagłosować, pod tym względem,
że teraz łamiemy prawo. Proszę Państwa łamiemy prawo ponieważ ten punkt, nad którym
dyskutowaliśmy poprzednio niestety powinien być wprowadzony. Pani jak ustosunkuje się do
tego  wniosku?  poprzedniego.  Powinien  pod  względem prawnym być  wprowadzony i  nie
powinniśmy się poddawać tylko powinniśmy o to walczyć, powinno dojść do rozwiązania
prezydium i  skupić  się  na  następnym posiedzeniu  w  taki  sposób,  że  będziemy w końcu
działać  zgodnie  z  prawem.  Jeszcze  jest  jedna  rzecz  bardzo  istotna,  proszę  Państwa  Ja
powoływałam się na artykuł 96 naszej Konstytucji, naszego kraju, w tej sytuacji niestety jest
zasadniczy fakt, możemy nawet wszyscy zgłosić pismo do premiera o odwołanie tej rady, nie
tylko prezydium, ze względu, że nie działa ona zgodnie z prawem i premier może w trybie
ustawowym za pomocą sejmu odwołać ten organ. Chodziło tylko i wyłącznie o to aby ująć
punkt pod głosowanie, punkt, który by powiedział czy opowiadają się radni za, czy przeciw.
To nie chodzi o odwołanie, jeżeli radni koalicyjni chcą się powoływać na opinię prawnika,
który  nas   tutaj  zaszczycił  obecnością  –  dobrze,  ale  niech  się  wypowiedzą,  niech  coś
powiedzą, a w tej chwili jesteśmy podstawiani pod ścianę, jak My funkcjonujemy?. jak to
wszystko wygląda?. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – Pani radna? Pani pochyla się nad
miastem, nad radą, Pani wymienia organ, którego nie ma, rzeczywiście prezydium rady 30 lat
temu to było organem .Teraz to co pani prawnik powiedziała, pani przewodnicząca wybierana
jest  oddzielnie,  wiceprzewodniczący,  przewodniczący komisji  itd.  Jeszcze  raz  podkreślam
Pani pochyla się nad miastem i nad pracą w radzie, Ja radnym jestem dość długo - niech pani
powie ile razy Pani opuściła sesję, komisję, a Ja powiem ile Ja opuściłem. Przecież Pani chce
mnie rozliczyć, za coś? Jeżeli Ja prowadziłem sesję, proszę mi powiedzieć jakie uchybienia
popełniłem.  To,  że  Ja  mówiłem na  początku,  po  rozmowie  z  panem radnym Andrzejem
Robackim,  to  podejrzewam,  że  Pani  nie  było  w  Gostyninie  –  bo  jakby  była  Pani  w
Gostyninie,  to  byłby  czwarty  podpis  i  wtedy  byłaby  sesja  nadzwyczajna  i  Ja  wtedy
powiedziałem Panu radnemu Robackiemu, że na sesji na pewno będę. Jeżeli Pani personalnie
ma coś do mnie proszę napisać, wtedy rada weźmie pod uwagę i jeżeli źle postępuję to mnie
odwołają. Proszę bez ogólników.

Radna  Małgorzata  Kostun  -  Sowa  -  Panie  radny  Górski,  z  największym  szacunkiem
powiem Panu, że nie podpisałam tego wniosku, ze względu na to, że liczyłam na kompetencje
- właśnie prezydium. Był wniosek taki, że dajemy przewodniczącej 30 dni na zwołanie rady,
niestety jeżeli Ja liczę na kompetencje prezydium, że taka sesja powinna być zwołana, to Ja
nie  muszę  podpisywać  sesji  nadzwyczajnej,  dlatego  bo  to  było  pod  względem
marketingowym być może zrobione. Liczyliśmy na to, że dojdzie do zwołania sesji. Tylko
chodziło o to  żeby wnieść ten punkt do porządku obrad,  żebyście Państwo się normalnie
wypowiedzieli. Dobrze – możecie powiedzieć w porządku, powołujemy się na referendum, w
porządku powołujemy się na opinię  prawną, każdy ma prawo bronić sowich racji  w taki
sposób w jaki uważa, ale punkt o którym była mowa poprzednio powinien być wniesiony na
porządek  obrad  i  sesja  powinna  być  zwołana  w  ciągu  30  dni.  Panie  radny  Górski  –
rozmawialiśmy  bardzo  często,  Ja  pana  darzę  ogromnym  szacunkiem,  doceniam  pana
doświadczenie i to co zrobił Pan dla miasta i dla mieszkańców, to nie jest ad persona to tylko
chodzi o merytorykę, tu chodzi o podstawy prawne, które niestety nie są zachowane. To, że Ja
chcę wypowiedzieć się na ten temat to nie uiszcza tego faktu, że to co robimy – robimy źle,



bo powinien ten punkt być wniesiony. A jak Państwo będziecie głosowali to tylko zależy od
was. Nie było mnie w Gostyninie -  jeszcze raz powtarzam, tylko i wyłącznie liczyłam na to,
że ta sesja zostanie zwołana, bo ja się nie chcę bawić w jakieś marketingowe działania , to jest
raz, a dwa w Gostyninie mnie nie ma często, to jest prawda, przyznaję się tutaj przy mediach,
ze względu na to że  mam zobowiązania na uczelni,  ponieważ one pochłaniają  mnie tak
bardzo,  ponieważ  tutaj  to  się  dzieje  i  nie  robimy  nic  na  rzecz  miasta,  tylko  działamy
marketingowo. Jest pole bitwy i ja w takim czymś nie chcę uczestniczyć, jeżeli będziemy
działać na rzecz mieszkańców to Ja będę pierwsza, która będzie stawiała się na komisjach i na
sesjach. 

Radca Prawny Eliza Kacprzycka – jeszcze raz chcę podkreślić, że przewodnicząca nie ma
możliwości zwołania sesji nadzwyczajnej, zgodnie ze statutem miasta Gostynina, uchwalony
zresztą przez tę radę, prawo złożenia takiego wniosku ma burmistrz i ¼ składu rady. To chcę
podkreślić, to nie jest wina przewodniczącej iż taka sesja się nie odbyła po pierwsze, Państwo
mieliście  możliwość  przegłosowania  takiej  zmiany  w  porządku  obrad,  nie  zostało  to
uczynione,  ale  to  na  pewno  nie  jest  wina  ani  pani  przewodniczącej,  ani  pana
wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  w  momencie,  kiedy
zaistniała sytuacja, kiedy wpłynęło pismo, wyrok prawomocny z Sądu w Płocku, to był dzień
27 stycznia, więc w tym dniu nie planowałam zwoływania sesji bo byłam niepewna sytuacji
prawnej, dlatego kwestią wyjaśnienia była również opinia. A planując najbliższą sesję, jaka
się odbywa, po prostu nie wniosłam żadnego punktu do obrad ze względu na to, że jeszcze nie
mieliśmy tej  opinii.  Tak  to  wyszło,  Ja  uważam,  że  nie  złamałam –  miałam 30  dni,  nie
wykorzystałam,  co  nie  znaczy,  że  wezwanie  Pana  wojewody  nie  zmobilizuje  mnie  do
przyspieszenia  tej  sytuacji,  ale  od  razu  Państwo  macie  prawo  składać  wniosek,  jeżeli
uważacie, że z mojej strony jest taki błąd. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – chciałem się odnieść do wypowiedzi Pani radnej Kostun – jej
działalności, że tu zawsze miała możliwość – a co ona zrobiła? Po prostu wyprowadziła się z
miasta Gostynina, to mieszkanie sprzedała i obecnie mieszka chyba w Płocku – nie wiem
dokładnie. Także co pani ma wspólnego z tą działalnością, tak Pani pięknie przed mediami
mówi, co to ma znaczyć? 

Radna Małgorzata Kostun - Sowa  - Panie radny Jaśkiewicz – Ja  zachowam klasę i nie
powiem, nic na temat Pana działalności, nic nie będę mówiła na temat Pana działalności, bo w
tej  chwili  Pan bardzo mnie pomawia,  to są pomówienia.  Ja nie będę mówiła dlaczego Ja
mieszkanie sprzedałam – wie Pan dlaczego? nie będę tego roztrząsała ze względu na to, że to
jeżeli by wyszło na światło dzienne to może nie byłoby przyjemne również i dla Pana. Ja
powiem  Panu  tylko  jedną  rzecz,  tutaj  nie  chodzi  o  to,  żebyśmy  dalej  walczyli  z  sobą
nawzajem,  jesteśmy  radnymi,  powinniśmy działać  wspólnie.  Tu  tylko  chodzi  o  to,  żeby
podpiąć punkt, który powinien się znaleźć w porządku obrad,  powinien się znaleźć, a jak
Państwo  byście  głosowali  to  zależnie  jest  tylko  od  waszego  sumienia,  jeżeli  chcecie  się
powoływać na referendum – owszem zróbcie to, powiedźcie, wstańcie z cywilna odwagą i
powiedźcie – ja zagłosuję przeciw odwołaniu ze względu na to, że odbyło się referendum i ja
mam prawo tak myśleć. Tu o to chodzi – tu nie chodzi o to żebyśmy brudy sobie nawzajem
wyrzucali, tylko chodzi o to żebyśmy wyglądali jak ludzie wszyscy, również i Pan. 



Radny Czesław Jaśkiewicz – Ja nie mówię o żadnych brudach, tylko o faktach. 
Radna Małgorzata Kostun - Sowa  - nie! o brudach pan mówi panie radny.
Radny Czesław Jaśkiewicz – bo fakt wyprowadzenia się z Gostynina, to jest brud?
Radna Małgorzata Kostun - Sowa  -  tak,  to jest  brud Panie radny Jaśkiewicz, bo to co
zrobili, nie będę mówić kto – to było bardzo krzywdzące dla mojej strony, bo ja proszę Pana
gdy weszłam w organy tej rady, (niestety taka jest prawda) żeśmy spłacili w Spółdzielni (co
było  powiedziane  na  sesji)  ponad  1.350  tyś  zł.  dzięki  mojej  działalności.  Dzięki  Mojej
działalności, chodzeniu od człowieka, do człowieka za tym ,żeby odwołać między innymi
niektóre osoby, które naprawdę nie pomagały tej Spółdzielni, i jak mi podziękowano w tej
sprawie? Jak mi podziękowano? Nic nie chciałam, podejrzewano, że wybieram się na wybory
samorządowe. 
Radny Czesław Jaśkiewicz – Panią wykluczyli, taki był efekt. 
Radna Małgorzata Kostun - Sowa  - bo stanowiłam jakieś zagrożenie. Bo w tej chwili jaka
jest działalność to my nie wiemy. Ale prawda jest taka, że dzięki Mojej działalności, mojemu
zaangażowaniu, mojej bezinteresownej pracy na rzecz  w obronie swojego własnego mienia i
obrony mienia  mieszkańców, my żeśmy uregulowali sprawy finansowe, doszło do spłacenia
długu w wysokości ponad miliona złotych, dzięki właśnie Mojej działalności. 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta  Syska – Szymczak –  Pani  radna,   to  nie  jest
sprawa Spółdzielni Mieszkaniowej Polam, tylko jest Moja osoba i Pana radnego Górskiego. 
Radna Małgorzata Kostun - Sowa  -  Pan radny Jaśkiewicz Mi zarzuca pewne sprawy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarzuca Pani dlatego, że pani
wyprowadziła  się  z  miasta  Gostynina,  nie  jest  pani  tutaj  zameldowana,  a  Pani  jest  radną
naszą.
Radna  Małgorzata  Kostun  -  Sowa  -    Pani  przewodnicząca  jestem  zameldowana  i
mieszkam w Gostyninie, tylko, że większość czasu spędzam w Warszawie  ze względu na to,
że mam obowiązki na uczelni, w zasadzie na dwóch. 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  podjęliśmy się  pracy w
radzie. To co powiedział Pan radny, że  jest Pani mniej na radzie,  mniej na komisjach to musi
też Pani się uderzyć w piersi i się przyznać, że też Pani nie wypełnia swoich obowiązków.
Radna Małgorzata Kostun - Sowa  - jeszcze raz powtarzam, jeżeli byśmy więcej działali na
rzecz mieszkańców, Ja byłabym pierwsza.  
Radny Andrzej Robacki – w kwestii formalnej pani przewodnicząca - wnoszę o przerwanie
tej  dyskusji  i  powrócenie  do  dyskusji  na  temat  wprowadzenia  wniosku  do  porządku  o
odwołanie. 
Radny Paweł Kalinowski – Ja jeszcze do wypełnienia słów Pana wiceprzewodniczącego –
Ja taki wniosek oczywiście przygotuję, proszę dać mi  7 dni  na napisanie, tylko, że  ja nie
wiem  tak  naprawdę  o  co  chodzi  –  Ja  tutaj  w  tym  wniosku  uzasadniam  postawę  Pani
przewodniczącej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – więc teraz jaki wniosek o
odwołanie, kogo?. 
Radna Małgorzata Kostun - Sowa  - Ja napiszę, za odwołaniem prezydium. Wniosek może
też  być  złożony  ustnie.  Powołujemy  się  na  Konstytucję  naszego  kraju.  Panie
wiceprzewodniczący jest taka rzecz, że aby zakończyć tą sesję jak najszybciej, warto by było
odwołać prezydium i zacząć wszystko od nowa. 
Radca  Prawny  Eliza  Kacprzycka –  nie  ma  takiej  prawnej  możliwości,  żeby  odwołać
prezydium ponieważ nie ma czegoś takiego w obiegu  jak prezydium. Po drugie musi być
wniosek imienny  nad każdym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym, to są dwa odrębne



głosowania  i  nie  może  być  odwołania  prezydium  jedną  uchwała.  Więc  wniosek  jest
niezasadny i formalnie jest bezprawny. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – więc wpłynął jeden wniosek
Państwa radnych.
Radna Małgorzata Kostun - Sowa  -  Ja  absolutnie  tutaj  podtrzymuję swój wniosek,  ze
względu  na  to,  że  wniosek  Pana  Radnego  Kalinowskiego  wpłynął  o  odwołanie  pani
przewodniczącej ze względu na to, że nie została zwołana w ciągu 30 dni sesja o odwołanie
pana Burmistrza. Uważam, że ta sprawa dotyczy całego prezydium, dlaczego skupiamy się
tylko  na  jednej  osobie,  powinna  być  odwołana  i  Pani  przewodniczącą  i  pan
wiceprzewodniczący. Ja zachowuję swój wniosek – on nie musi być przedstawiony na piśmie,
on może być wniesiony ustnie. 
Radca Prawny Eliza Kacprzycka – Ja nie kwestionuję, czy on musi być na piśmie – Ja tylko
podnoszę, że wniosek nie jest skuteczny bo nie ma prezydium w radzie miejskiej. Musi być
złożony wniosek o odwołanie każdej z osób. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy pani rozumie, co Pani
mecenas  mówi,  że nie  ma prezydium więc  nie  możemy głosować za odwołaniem całego
prezydium. Jeżeli chce Pani złożyć wniosek to może Pani złożyć indywidualnie jak państwo
złożyli  w  mojej  osobie.  Odwołać  przewodniczącą  rady,  albo  drugi  wniosek  odwołanie
wiceprzewodniczącego. 
Radna  Małgorzata  Kostun  -  Sowa  -  jeżeli  Pani  nie  wypełnia  swoich  obowiązków,
obowiązki te powinny być wypełnione przez wiceprzewodniczącego. 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  jeżeli  Państwo  mnie
odwołacie przejmie moje obowiązki wiceprzewodniczący, żeby prowadzić dalej obrady sesji.
Ktoś  musi  dzisiaj  te  obrady  poprowadzić,  żeby  Państwo,  którzy  przybyli  w  punktach
merytorycznych obrad mogli przekazać swoje informacje. 
Radca Prawny Eliza Kacprzycka – jeżeli zostanie odwołana dzisiaj przewodnicząca oraz
wiceprzewodniczący  to  prowadzenie  obrad  przyjmuje  najstarszy  wiekiem  radny,  obrady
trwają dalej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ogłaszam 10 minut przerwy.

 (po przerwie….)

Radny Paweł Kalinowski – Ja chciałbym wycofać wniosek dalej idący, który zgłosiła radna
Małgorzata Kostun – Sowa i skupić się na tym jednym wniosku, który Pani Przewodniczącej
przedłożyłem. 

Radna  Małgorzata  Kostun  –  Sowa –  będą  dwa  wnioski  jeden  pisemny  i  mój  ustny.
Będziemy mieć dwa różne głosowania o ten punkt.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  pani  wniosek  brzmi  o
odwołanie ..?

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – Pana Wiceprzewodniczącego Arkadiusza Górskiego z
pełnienia  funkcji  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej,  w  uzasadnieniu  takim,  że  jest
Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  art.  96  ust.  1  ,  który  mówi,  ze  jeżeli  rada  nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków pod względem merytorycznym i prawnym dochodzi do



rozwiązania rady.  Pod tym artykułem uważam, że nie  zwołaliśmy tej  sesji  w terminie,  tą
odpowiedzialnością obarczam nie tylko Panią, ale i Wiceprzewodniczącego. 

Radny Andrzej Robacki – Ja w kwestii formalnej, ponieważ są dwa wnioski, wnoszę  aby
drugi wniosek też był podejmowany głosowaniem imiennym. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  najpierw  wniosek  o
głosowanie  imienne.  Kto  z  państwa  radnych  jest  za  imiennym,  w  sprawie  odwołania
Przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty Syski- Szymczak. 

Za wnioskiem głosowano następująco:
za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1

Wniosek przyjęto.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – przegłosujemy  wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad punktu odwołanie Przewodniczącej Rady , który wpłynął
od grupy radnych. Ja wyłączam się z głosowania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak nie brała udziału w głosowaniu.

Radny Arkadiusz Górski – przeciw
Radny Zbigniew Jakubaszek – przeciw
Radny Czesław Jaśkiewicz – przeciw
Radny Paweł Kalinowski – za
Radna Korajczyk – Szyperska – za
Radna Kostun – Sowa – za
Radny Tadeusz Łosiewicz –przeciw 
Radny Marek Małkowski – przeciw
Radny Andrzej Nyckowski – przeciw
Radna Urszula Pieniążek – przeciw
Radny Andrzej Reder – za
Radny Andrzej Robacki – za

Za wprowadzeniem punktu o odwołanie z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty
Syski – Szymczak głosowało 5 radnych, przeciw 7 radnych, głosów wstrzymujących się nie
było.
Wniosek nie przeszedł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – projekt uchwały nie zostanie
wprowadzony do porządku. Trzeci wniosek o glosowanie imienne, w sprawie wprowadzenia
punktu do porządku obrad o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Arkadiusza Górskiego. 

Za wnioskiem głosowano następująco:
za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Wniosek przyjęto. 



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – składam oświadczenie, że nie
będę brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  Wniosek – kto z państwa
jest  za  wprowadzeniem  punktu  o  odwołanie  Pana  Arkadiusza  Górskiego  z  funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski nie brał udziału w głosowaniu.

Radny Zbigniew Jakubaszek – przeciw
Radny Czesław Jaśkiewicz – przeciw
Radny Paweł Kalinowski – za
Radna Korajczyk – Szyperska – za
Radna Kostun – Sowa – za
Radny Tadeusz Łosiewicz –przeciw 
Radny Marek Małkowski – przeciw
Radny Andrzej Nyckowski – przeciw
Radna Urszula Pieniążek – przeciw
Radny Andrzej Reder – za
Radny Andrzej Robacki – za
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – przeciw

Za wprowadzeniem punktu do porządku obrad o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej opowiedziało się – 5 radnych, głosów przeciw – 7, wstrzymujących się nie
było.
Wniosek nie przeszedł.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  punkt  nie  będzie
wprowadzony do porządku obrad. 

Radny Andrzej Robacki – w kwestii formalnej.  Zgodnie z § 34 naszego Statutu składam
wniosek o zwołanie w terminie 7 dni sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie z
porządkiem  wygaszenia  mandatu,  odwołania  przewodniczącej  i  odwołania
wiceprzewodniczącego. Proszę o przegłosowanie wniosku również jako imiennie.

Radca Prawny Eliza Kacprzycka – to nie dotyczy porządku obrad tej sesji w związku z tym
taki  wniosek  mogą  Państwo  złożyć  oddzielnie,  ale  nie  na  dzisiejszej  sesji.  Jest  to  poza
tematem. Przypominam, że musi być ¼ ustawowego składu rady. 

Radny Andrzej Robacki – składam niosek i  się okaże czy będzie ¼ ustawowego składu
rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ale dzisiaj mamy porządek
dzisiejszych obrad. 



Radny  Andrzej  Robacki –  dotyczy  to  kwestii,  które  były  przed  chwilą  odrzucone.  Ja
wniosek zgłosiłem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – o zwołanie sesji powinien
Pan złożyć wniosek później. 

Radca Prawny Eliza Kacprzycka – na piśmie niech Państwo złożą, ponieważ nie dotyczy to
dzisiejszej  sesji.  Teraz   głosujemy  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji  ,  w  związku  z  tym
zwoływanie sesji nadzwyczajnej w innym terminie, z innym porządkiem obrad nie dotyczy tej
sesji, nie powinno być tematem dzisiejszych obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Państwo złożycie i będzie
sesja zwołana. Wszyscy radni mają prawo, ¼ składu rady i sesja się odbędzie, w najbliższym
terminie, w ciągu 7 dni, jak pan radny zauważył. 

Radna Małgorzata Kostun - Sowa – Pani Przewodnicząca, czy nie powinniśmy dać okazji
teraz  koalicji żeby się wypowiedziała, czy chcą taką sesję. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska –  Szymczak –  proszę  Państwa nie  jest
tematem. Złożycie Państwo pismo, wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i takie jest prawo
według § 34 statutu i ¼ składu rady i Ja zwołuje. Porządek dzisiejszych obrad nie przewiduje
planów na najbliższą sesję. Czy jeszcze jakieś inne uwagi i zmiany do porządku obrad. 
Nie  zgłaszano więcej  propozycji  zmian  do porządku obrad.  W takim razie  nic  nie  ulega
zmianie, porządek przeczytany  na początku posiedzenia przedstawiał się następująco, w pkt.
17 zamknięcie obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:
za – 8, przeciw- 5, wstrzymało się – 0

Porządek przyjęto.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Działalność spółki Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” sp. z o.o.
6. Działalność spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych na lata 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  oraz  w  sprawie  utraty  mocy
obowiązującej niektórych innych uchwał. 

9. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014. 



10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-
2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Gostyninie na 2014 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2014
rok.

13. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok.
14. Przyjęcie protokołu z  XLV, XLVI, XLVII  sesji Rady Miejskiej. 
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.                         

Do punktu 3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  odczytał  sprawozdanie  z  działalności
Burmistrza Miasta Gostynina za okres od 31 grudnia 2013 roku do dnia 27 lutego 2014 roku –
sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – wspomniał Pan Burmistrz, że jest na bieżąco
aktualizowana strona internetowa, Ja mam natomiast pytanie w kwestii Biuletynu Informacji
Publicznej,  który  jest  stworzony  do  powszechnego  udostępniania  informacji.  Dlaczego
uchwały, które są podejmowane , zamieszczane są na bieżąco, natomiast zarządzenia, które
wydaje Pan, zamieszczane nie  są. Przeanalizowałam zarządzenia z 2013 roku i 2014 roku. Na
chwilę obecna brakuje około 60 zarządzeń wydanych przez Burmistrza z 2013 roku i 7 z 2014
roku, proszę o aktualizację tego, a jeśli to jest możliwe do końca sesji w wersji papierowej
wszystkie zarządzenia nam radnym dostarczyć. Druga sprawa nie wspomniał pan o kontroli
dokonanej  przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – chcielibyśmy poznać wnioski
pokontrolne,  też  prosimy o  przedstawienie  w wersji  papierowej  wniosków pokontrolnych
dokonanych przez Konserwatora Zabytków. Kwestia najważniejsza dla miasta – co się dzieje
w temacie Term, 40 dni już minęło w związku z tym co dalej.?

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – Ja nie czytałem o Termach, ale Pani tak
naprawdę powinna pytać o to co Ja przeczytałem.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – zadałam pytania oczekuję odpowiedzi. Było o
zarządzeniu, było o konserwatorze i oczekuję odpowiedzi.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – jeśli chodzi o zarządzenia,  wydaje mi się, że są w
miarę na bieżąco zamieszczane, jeśli coś umknęło będą uzupełnione. Sprawdzę ustalę, czy
rzeczywiście tak jest  i jeśli nie były zamieszczone to będą zamieszczone. Kontrola na Zamku
–  owszem  była  przeprowadzona  kontrola  na  Zamku  przez  przedstawiciela  konserwatora
zabytków, ale całe postępowanie jest w toku. Żadnych zaleceń, ani wyników tej kontroli nie
dotarły do Urzędu, myślę, że w niedługim  czasie dotrą. 



Radny Paweł Kalinowski – mam uwagę, ponieważ mam wrażenie, że to sprawozdanie jest
niepełne, nie ma żadnych informacji na temat Term. Kpi pan sobie z nas, nie dając informacji
na  temat  tego  projektu.  Druga  sprawa  –  wydaje  mi  się  że  wyrok  skazujący  również
informacja o tym powinna w tym sprawozdaniu się znaleźć. 

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – do mnie takie dokumenty nie przychodzą –
mówię o wyrokach, a jeżeli przychodzą to do rady. Jeśli chodzi o Termy – nie ma programu,
teraz, jest sprzedaż gruntów i projektu. Postępowanie przetargowe trwa, które się zakończy
podpisaniem aktu na sprzedaż. Nie ma czegoś takiego jak Termy – miasto nic już nie buduje,
prywatni inwestorzy.

Radny Tadeusz Łosiewicz – na skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Legionów Polskich, były
dwa wypadki, czy jest rozważana sprawa sygnalizacji świetlnej. Parkingi – był opracowany
plan w tamtym roku, sprawa w powiecie nie wyszła mówię o ulicy Kościuszki, Zamkowa,
Wyszyńskiegio,  czy  ze  Spółdzielnią  są  jakieś  działania,  jeśli  chodzi  o  parkingi.  Wiemy
wszyscy, że coraz mniej miejsca jest na  parkingach. Chciałem podziękować, że oświetlenie
na Przeskoku działa. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  jeżeli  nie  ma  tematów
związanych ze sprawozdaniem, to nie można pytać. Następny punkt porządku jest zapytania, i
wtedy możemy dopiero to włączać, ja pytałam o zapytania do sprawozdania przedstawionego.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Andrzej Reder – Ja do Term chciałbym wrócić, mam pytanie konkretne, rzeczywiście
zadanie  nie  jest  realizowane  przez  miasto,  nastąpiła  sprzedaż  gruntów,  został  ogłoszony
przetarg,  grunty  zostały  formalnie  sprzedane  –  na  jakim  etapie  to  w  tej  chwili  jest.?
Sekwencja  zdarzeń  była  taka,  że  został  ogłoszony  przetarg,  zgłosił  się  oferent,  który
zaoferował  najlepszą  cenę,  wpłacił  wadium,  które  zostało  zabezpieczone  na  koncie  w
Urzędzie  Miasta,  dalej  nastąpiły  uchwały  związane  z  wydzierżawieniem  działki.  Nas
wszystkich tutaj interesuje cała operacja finansowa – czy ona jest sfinalizowana, czy panu
Burmistrzowi  są  znane  jakieś  terminy  ,  jeżeli  nie  są  znane  to  z  jakiego  powodu  to  się
przeciąga. Mnie się wydaje, że nie można tego skwitować  stwierdzeniem, że my teraz już nic
nie robimy. Dalej w obrębie miasta rozumiem, jest realizowane jedno z większych zadań na
Mazowszu, i jak gdyby tutaj informacja rzetelna cały czas jest potrzebna. W pewnej części
podzielam to co mówił radny Paweł Kalinowski, że nie byłoby źle gdyby w sprawozdaniu ze
dwa, trzy zdania na ten temat się znalazły. Jeszcze mam jedno pytanie – zakończyła się zima,
chciałem zapytać czy została dokonana ocena pozimowego stanu dróg, czy zniszczenia na
naszych drogach miejskich są znaczące czy nie i jakie środki pan Burmistrz planuje i w jakim
terminie będą wykonywane naprawy. 



Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  mam  pytanie  dotyczące  sprzętu  na
gostynińskich  Orlikach  ,  ponieważ  kilkanaście  młodych  osób  zwróciło  się  z  prośbą  o
interwencję w tej sprawie. Według nich sprzęt na Orlikach jest w złym stanie, brakuje piłek.
Druga sprawa która też wymaga interwencji, są to siatki do obręczy przy koszach na boisku
do koszykówki, te siatki wg. młodych ludzi, którzy korzystają z Orlików również wymagają
wymiany. Druga sprawa, temat który był poruszony w gazecie lokalnej, na początku lutego
jest to sprawa dotycząca wilgoci w bloku przy ul.  Targowej 5A. Ja spotkałam się z tymi
ludźmi, państwu radnym przedstawiałam zdjęcia, jak ta wilgoć prezentuje się w mieszkaniach
tych  ludzi.  Problem jest  dużo  większy niż  to  zdjęcie  przedstawia,  mieszkańcy są  bardzo
tematem wstrząśnięci ponieważ mieszkają w tym bloku rodziny wielodzietne, jest tam bardzo
dużo  małych  dzieci  i  niekoniecznie  wynika  to  z  faktu,  że  mieszkania  są  źle  ogrzewane
ponieważ wiem, że były przeprowadzone kontrole które wykazały, że mieszkania ogrzewane
są tak jak być powinny. Nie wiem czy to jest problem, że blok został zbyt szybko oddany do
użytku,  czy  fakt,  że  w  tym bloku  jest  bardzo  dużo  pustych  mieszkań  –  tego  nie  wiem.
Natomiast co Urząd Miasta, co zarządca bloku w tym temacie zrobi ponieważ ludzie bardzo
poważnie  zaczynają  się  denerwować  tym  tematem i  niepokoić  o  zdrowie  swoich  dzieci.
Następna sprawa – skierowałam pismo do sanepidu i do inspektora nadzoru budowlanego w
tej sprawie, czekam teraz na opinię. Ponawiam pytanie co Urząd Miasta, co zarządca bloku
zrobił w tym temacie. Czy gwarancja wykonawcy obejmuje problemy z wilgocią i grzybem
pojawiającym się na ścianach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała interpelacje jedną
radnego  Andrzeja  Robackiego  i  osiem  radnej  Agnieszki  Korajczyk  –  Szyperskiej  –
interpelacje stanowią załącznik do protokołu. 
Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie 15 porządku obrad. 

Do punktu 5
Działalność spółki Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” sp. z o.o.

Prezes  Spółki  Agencja  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”  Aleksandra  Balcerzak   -
przedstawiła  sprawozdanie  zarządu  z  działalności  spółki  –  materiał  na  piśmie  stanowi
załącznik do protokołu.

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – powiedziała Pani o imprezach, organizacyjnie ujęła to
pani bardzo ładnie, ale teraz jeśli chodzi o wydatki i środki finansowe, które są potrzebne na
to żeby zaspokoić potrzeby utrzymania takiego Zamku, nie powiedziała Pani za dużo o tym
ile, jakie są potrzeby na utrzymanie w stosunku miesięcznym, kwartalnym, rocznym i jakie są
wpływy w tym samym przedziale czasu. 



Prezes Spółki  Agencja Rozwoju i  Promocji  „Zamek” Aleksandra Balcerzak   -  koszty
miesięczne funkcjonowania obiektu, plus zatrudnienie osób, wszystkie potrzeby to są koszty
około 60 tyś zł. miesięcznie, kwartalnie 180 tyś zł. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – te przewidywania oblicza się według potrzeb. Potrzeby
w każdym sezonie są inne, chodzi o zużycie materiałów, potrzeb.  Czy Pani zrobiła w ten
sposób  tą  finansowość,  opracowała  to  w  ujęciu  miesięcznym  ,  kwartalnym  i  rocznym
żebyśmy wiedzieli na jakich potrzebach bazujemy. 

Prezes  Spółki  Agencja Rozwoju i  Promocji  „Zamek” Aleksandra Balcerzak   -  trwają
prace nad takim planem rzeczowo –finansowym. Podjęłam swoją działalność dwa miesiące
temu,  musiałam  się  zapoznać  z  działalnością  spółki,  musiałam  przejąć  ogromy  majątek,
musiałam przejąć majątek spółki, musiałam zweryfikować, przeprowadzić wszystkie imprezy,
na które umowy zostały zawarte przez poprzedni zarząd.  Teraz zawarłam, umowy i  robię
plany, które będę realizowała na które podpisałam umowy i ten plan rzeczowo- finansowy
będzie zawierał wszystkie te ujęcia. Tak jak pani radna powiedziała w ujęciu miesięcznym,
kwartalnym i rocznym. Taki plan jest dopiero w budowie. Jestem tam dopiero dwa miesiące i
zostałam  rzucona  na  głęboką  wodę,  ponieważ  było  wiele  imprez  do  przeprowadzenia  i
wszyscy  wiemy,  że  zostaliśmy  dofinansowani  kwotą  120  tyś  zł.  i  zostały  spłacone
zobowiązania względem pracowników, kontrahentów. Teraz ten plan jest w realizacji. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – pani jest dwa miesiące na stanowisku. Powiedziała
pani, że od początku działalności, miesięcznym przydziałem czasu potrzebuje 60 tyś zł.  Z
obserwacji wydatków pani Filipczak, podczas swojego funkcjonowania tego stanowiska – jak
to wyglądało, w czym był problem związany z tym , że została odwołana ze stanowiska. Czy
to było że nie wywiązywała się ze  względów finansowych. ?

 Prezes Spółki Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak  - nie będę
oceniała poprzedniego zarządu, nie moja w tym rola. Ja zostałam powołana na stanowisko
zarządu do tego aby spółka kontynuowała działalność,  żeby niwelować straty,  aby spółka
funkcjonowała i chcę zaznaczyć, że wszystkie umowy które spółka podpisała są realizowane,
podpisaliśmy również dużo nowych umów. Skupiam się przede wszystkim na tym, aby były
stworzone akcje promocyjne, żeby przyciągnąć potencjalnych klientów do nas, nie skupiam
się na poprzednim zarządzie. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – nie chodzi o to żeby oceniać kogoś działalność, tylko
żeby wyszukać błędów, bo na podstawie tych błędów wyprowadzamy się z trudnej sytuacji,
tak to wygląda z mojego własnego doświadczenia to mówię. To jest  taka uwaga do Pani.
Jeszcze dwa pytania związane z wydatkami – powiedziała pani 60 tyś zł. ja nie chcę Pani
atakować – to jest bardzo ważna rzecz. Ten zamek był problemem od samego początku jak
tylko powstał, Ja rozmawiała z poprzednią Panią prezes i niestety taka jest sytuacja, ze to
miasto będzie miało problemy z tym Zamkiem cały czas, ponieważ nie powinna być ta spółka
powołana do życia – takie jest moje zadanie i było od początku. 60 tyś zł. miesięcznie Pani
powiedziała – jakie teraz ma pani wpływy w przedziale tego czasu. Oprócz tego uważam, że
tutaj jest bardzo ważna rzecz bo Ja wiem, że funkcja którą Pani pełni (dzień ma tylko 24



godziny) Ja to rozumiem, ale tutaj ujęcia marketingowe są bardzo ważne – do kogo się Pani
zwracała jeżeli chodzi o szukanie klientów, do kogo chciałby wiedzieć konkretnie, nie tylko
chodzi mi o wesela, komunie, chodzi o organizacyjne rzeczy, które mają pokrycie większe
finansowe. 

Prezes  Spółki  Agencja  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”  Aleksandra  Balcerzak   -
odpowiadając  na  pierwsze  pytanie  –  koszty  składają  się  na  całe  funkcjonowanie,  przede
wszystkim zatrudnienie pracowników, obciążenia ZUS. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – tylko ogólnie kwotę proszę podać. 

Prezes Spółki Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak  - przychód
za styczeń to kwota 32 tyś zł. brutto, ale już za luty jest to kwota 60 tyś zł. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – z czego te wpływy były największe jeżeli chodzi o te
60 tyś zł. 

Prezes  Spółki  Agencja  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”  Aleksandra  Balcerzak   -
przeprowadziliśmy w lutym cztery  imprezy:  wesela,  bal  walentynkowo –  karnawałowy i
ostatki dla kontrahenta. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – do kogo przede wszystkim się Pani zwracała. 

Prezes Spółki  Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak   -  przede
wszystkim  kładziemy  nacisk  na  dotarcie  do  klienta,  który  będzie  zainteresowany
organizowaniem kompleksowego wesela. Badając rynek, osoby które zwracają się do nas są
zainteresowanie  zorganizowaniem  wesela,  poczyniłam  takie  obserwacje,  że  ludzie  są
zainteresowani  kompleksową  obsługą,  od  zaproszeń,  poprzez  wystrój  sali,  aranżacje,
urządzenie  ślubu  na  dziedzińcu  do przyjęcia  -gastronomia.  Planujemy zakup  czerwonego
dywanu, fontanny czekoladowej, żeby przyciągnąć klienta. Odpowiadając na drugie pytanie –
zwróciłam się do firm drogą mailową i osobiście też jeździłam do firm okolicznych, do Kutna
gdzie  jest  specjalna  strefa  ekonomiczna  i  jest  odzew,  firmy  zwracają  sie  z  zapytaniem
organizacji narad, spotkań, konferencji kilkudniowych. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – czy odzew był od tych firm. 

Prezes Spółki Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak  - wysłałam
ofertę do firmy Hoop, do firmy Lloyds Poznań, Aflofarm.

Radny Tadeusz Łosiewicz – przepraszam Panią radną,  Pani przekazuje informacje,  które
moim zadaniem nie powinno się publicznie podawać. Dlatego, że konkurencja nie śpi. Ten
punkt był na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, szkoda że Pani radna nie była, bo
Pani radna na Komisji powinna zadawać te pytania. Pani przekazuje informacje  (Ja jestem
handlowcem) praktycznie dla konkurencji. Ja prawie 30 lat prowadzę działalność gospodarczą
i wiem co to jest konkurencja.



Radna Małgorzata Kostun – Sowa – Pani prezes – Pani nie musi podawać, ja nie pytałam
się  o  konkretne  nazwy  przedsiębiorstw,  pytałam  w  przedziale,  czy  to  są  firmy
farmaceutyczne, w tym sensie. Proszę  tutaj nie mówić, że Ja powiedziałam konkretnie, aby
Pani podała nazwę firm. To co teraz pytam jest bardzo ważne dla mieszkańców i oni muszą
wiedzieć co się dzieje jeżeli chodzi o Zamek, ten Zamek ma cały czas problemy finansowe –
sama Pani doskonale o tym wie. Jeżeli Ja się pytam - na Komisji owszem, ale co z tego słyszą
mieszkańcy.  Mieszkańcy  powinni  wiedzieć,  że  Zamek  ma  problem i  jakie  mamy  środki
podjęte tutaj w kierunku takim, aby tą finansową sytuacje wyprostować.

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  czy  mogłaby  Pani  wymienić  skład  Rady
Nadzorczej Agencji Zamek. Kolejne pytanie - w grudniu został zniszczony portret burmistrza
–  czy  została  uregulowana  szkoda  za  ten  wandalizm (jak  to  media  określiły).  Jaka  jest
przyszłość  portretu,  wizerunku,  czy  tam  będzie  herb  miasta,  czy  zostanie  biała  plama.?
Wspomniała  Pani,  że  zobowiązania  są  uregulowane  –  moje  pytanie  dotyczy  zobowiązań
wobec zwolnionych wcześniej pracowników, czy one są już wszystkie uregulowane. 

Prezes  Spółki  Agencja  Rozwoju i  Promocji  „Zamek” Aleksandra Balcerzak   -  100%
zobowiązań, nie zalegamy z żadnymi zobowiązaniami pracowniczymi, wszystko już zostało
spłacone. Dla tych pracowników, którzy pracują też nie mamy żadnych zaległości, wszystko
uregulowano na bieżąco. Natomiast jaka przyszłość portretu - tego nie wiem. Skład Rady
Nadzorczej Pani Katarzyna Majzner, Pan Dariusz Lewandowski, Eliza Kacprzycka. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – jakie są wydatki Rady Nadzorczej. 

Prezes Spółki Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak  - 240 zł za
osobę. 

Radny Tadeusz Łosiewicz – chciałbym usłyszeń taką informację od Pani prezes – bo taka
informacja dla mieszkańców jest ważna, czy latem restauracja będzie działać. 

Prezes Spółki Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak  - rozważamy
otwarcie, po analizie przychodów wynika, że sezonowo otwarcie restauracji jest opłacalne.

Radny Marek Małkowski – jaką stratą zamknął się tamten rok?. Jak przedstawia się sytuacja
finansowa za miesiąc styczeń , luty i jak Pani prognozuje następne miesiące?. 

Prezes Spółki  Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak   -  tak jak
wcześniej  wspomniałam miesiąc  luty wygląda  bardzo  dobrze,  teraz  te  miesiące  które  się
zbliżają to jest zastój dla naszej branży z uwagi na post i nie będą organizowane większe
imprezy. Skupiamy się na tym,  aby ściągnąć do naszej spółki klientów z innego rejonu, aby
firmy  organizowały  u  nas  narady,  spotkania,  konferencje.  Nie  mam  do  końca  wyników
ponieważ spływają cały czas faktury. 

Radny Andrzej Reder – widać, że już pani rozpoczęła taką racjonalizację kosztów. Czy tam
jeszcze jakieś rezerwy są?. można jeszcze coś wyłączyć, odłączyć, czy to już jest ściana, że
dalej w tą stronę nie da się ruszyć. 



Prezes Spółki Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak  - cały czas
analizuję jeszcze najważniejsze, największe koszty, osobiście nadzoruję wszelkie zakupy, nic
nie  jest  na  wyrost,  kubatura budynku jest  ogromna i  największe koszty to  energia  i  gaz.
Chcemy też jeszcze może uregulować lub zmniejszyć koszty gazu, być może da się jeszcze
tutaj w tym zakresie zrobić. Zakręciliśmy z użytku kaloryfery w sali kolumnowej, są tylko
odkręcane na imprezy, sala ogrzewana jest dzień wcześniej, klienci nie narzekają, że jest tam
zimno.  Cały  czas  analizuję  z  panią  księgową  wszelkie  koszty,  zrezygnowano  z  usług
elektryka, informatyka, tacy ludzie będą zatrudniani w miarę potrzeb jeśli coś się zadzieje.
Cały czas tworzę plan i badam sytuację, nawet z tych umów, które podpisałam sezon letni
zapowiada się dobrze. Chcę się skupić na tym , aby  obroty hotelu utrzymały się na tym
poziomie który jest, bo poziom jest bardzo duży od tygodnia mamy zajęty cały hotel. Myślę,
że gdyby hotel tak dalej działał jak teraz, to można mówić, że przychody będą utrzymywały
się na stałym poziomie. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – niech pani przedstawi mieszkańcom, bo temat Zamku
jest bardzo ważny, były problemy, są i podejrzewam, z tego co Pani powiedziała w styczniu
już mamy zadłużenie 30 tyś zł.  mamy 60 tyś zł.  wydatków, 30 tyś zł.   przychodu. Przed
zobowiązaniem się do wykonywania funkcji Prezesa spółki Zamek -  Jaki ma pani cel, niech
Pani nam przedstawi tutaj, bo to jest zadanie podstawowe, zanim ktoś podejmie się jakiejś
funkcji przede wszytki, musi usiąść na tym stołku i powiedzieć to jest mój cel „Jaki jest mój
cel” proszę przedstawić jaki ma Pani cel. 

Prezes  Spółki  Agencja  Rozwoju i  Promocji  „Zamek” Aleksandra Balcerzak   -  moim
celem jest jak najlepsze funkcjonowanie spółki Zamek. Dołożenie wszelkich starań aby strata,
na pewno nie zostanie zniwelowana, bo to jest niemożliwe, ale żeby ona się nie powiększała.
działalność moja  musi  być  długofalowa,  moje  działania  podjęte  w tym okresie  przyniosą
żniwo i rezultat dopiero za pół roku. Jestem od dwóch miesięcy i mogę powiedzieć, że jak
najlepiej będę się wywiązywać ze swoich obowiązków. To wszystko będzie zawarte w planie
marketingowo finansowym. 

Radny Tadeusz Łosiewicz – pani stara się korzystać z Urzędu Pracy,  zatrudnia Pani dwie
osoby, więc zmniejsza Pani koszty  jak tylko jest możliwe. 

Prezes Spółki  Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak   -  dwóch
recepcjonistów jest z Urzędu Pracy, którzy nas nic nie kosztują. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy są jeszcze pytania do
pani prezes. (Nie ma) Dziękujemy Pani prezes za udział w sesji i komisji. 

(Salę posiedzeń opuścił radny Paweł Kalinowski i nie powrócił na obrady)

Do punktu 6

Działalność spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.



Prezes  spółki  Miejskie  Centrum  Handlowe  „Stara  Betoniarnia”  Elżbieta  Ledzion –
Spółka Miejskie centrum handlowe Stara Betoniarnia otrzymała pozwolenia na użytkowanie
24  września  2012  roku  i  od  tego  momentu  zaczęło  się  zasiedlanie.  Do  dnia  31  grudnia
zawarto 125 umów na halę targową, a rozwiązano 39 umów, nie wynika to z tego że mamy
pustki,  tylko wynika z tego,  że jest  rotacja.  Wydzierżawione jest  100% powierzchni  hali,
100% pod wiatą.  Oprócz tego utworzyliśmy miejsca koło hali  na sprzedaż sezonową, jak
sama  nazwa  mówi,  w  ubiegłym  roku  15  umów  zostało  zawartych,  potem  one  były
rozwiązane, na ten rok mamy zawartych 8 umów. Druga hala – hala handlowa, zawarto tylko
16 umów, na 31 grudnia większość z nich została rozwiązana, są wydzierżawione 4 lokale, na
daną  chwilę  doszedł  nam  lokal  od  miesiąca  lutego  doszła  pralnia.  Oprócz  tego  mamy
warsztaty, które są w 100% wynajęte, mamy wynajętą część biura starego, które tam było. W
2013 roku spółka podjęła wiele działań związanych ze zdobyciem najemców na lokale w hali
handlowej  galeria  m.in.  wprowadziliśmy  promocję  za  polecenie  klienta  oraz  czas  na
zagospodarowanie,  rozsyłaliśmy  oferty  do  firm  sieciowych,  zorganizowaliśmy  festyn  na
powitanie  wiosny,  zamieszczaliśmy  reklamy  w  prasie  lokalnej,  ogłoszenia  na  portalach
internetowych,  założyliśmy  stronę  internetową,  na  terenie  Centrum  Handlowego  w
Nadarzynie prowadziliśmy rozmowy z kupcami, rozdawaliśmy prospekty naszej Betoniarni,
żeby    zachęcić  kupców  do  przeniesienia  się  z  handlem  na  nasz  teren.  Oprócz  tego
obniżyliśmy cenę 1 m2 do 20 zł. o czy poinformowano społeczeństwo za pomocą banerów
rozstawionych na terenie miasta, reklamą na portalu internetowym Terazgostynin i reklamą
zamieszczoną na portalach np. tablica.pl. lento.pl. Ustaliliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy
możliwość przeprowadzenia szkoleń z franczyzy , chodziło nam o to, że sklepy sieciowe nie
chcą przyjść na nasz teren ponieważ twierdzą, że jest to za mała miejscowość, za mały ruch,
w związku  z  tym byłaby to  możliwość  na  prowadzenie  sklepów sieciowych  na  zasadzie
franczyzingu.  Powiatowy  Urząd  Pracy  wyznaczył  terminy  zgłoszeń  dla  osób
zainteresowanych w dniach 11 stycznia 2013 roku, 8 lutego i 8 marca, niestety nie było osób
zainteresowanych taką  formą prowadzenia działalności.  Ponieważ powyższe działania nie
przyniosły oczekiwanych rezultatów pojawiło się zainteresowanie dużymi powierzchniami,
spółka przystąpiła do rozmów zmierzających do przebudowy pomieszczeń na parterze galerii,
za  pośrednictwem  wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Urzędu  Miasta
dokonaliśmy wstępnych ustaleń  z biurem projektowym, koszty tych zmian projektowych
zostały ustalone w graniach 50 tyś zł. – 60 tyś zł. nie przystąpiono do realizacji tego ponieważ
firmy, które wykazywały zainteresowanie wycofały się, argumentując to tym , że jest za mały
przepływ  ludzi.  W  miesiącu  wrześniu  zgłosił  się  potencjalny  najemca  zainteresowany
dzierżawą skrzydła na parterze od strony Bierzewickiej,  uzgodniliśmy wszelkie przeróbki,
był  Pan  który  pośredniczył  w  wynajmowaniu,  był  z  kilkoma  klientami,  ale  do  dnia
dzisiejszego nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Zainteresowaliśmy również lokalami
Arion-Med proponując dziesięć lokali na gabinety zabiegowe rehabilitacja, niestety również
nic z tego nie wyszło. Reasumując w Miejskim Centrum Handlowym Stara Betoniarnia mamy
150  miejsc  handlowych  z  tego  wynajętych  mamy  100.  Na  dzień  31  grudnia  było  75
dzierżawców, którzy utworzyli 16 miejsc pracy dodatkowych , w tym dla 5 stażystów. spółka
utworzyła 7 miejsc pracy i dla 1 stażysty, razem stworzono 97 miejsc pracy. Rok poprzedni
zakończył się wynikiem finansowym, który nie jest jeszcze do końca rozliczony, ponieważ



brakuje jeszcze jednej faktury za energię, ale jest to wstępna strata, która wynosi 5 tyś zł.
Natomiast uważamy,  żeby stworzyć sprzyjające warunki najemcom należy jak najszybciej
zainstalować  ogrzewanie  w  tej  hali,  szczególnie  w  części  środkowej,  chcielibyśmy  na
początek  zainstalować  kurtyny  nawiewne  podgrzewane,  i  oprócz  tego  zainstalować
promienniki  podczerwieni  na  suficie.  Wtedy  jeśli  byśmy  doprowadzili  do  tego  aby
zainstalować normalne ogrzewanie na hali, to ogrzewanie, które zainstalujemy w pierwszej
fazie  zostanie  zawsze  wykorzystane,  ponieważ  będzie  tworzyło  barierę  w  drzwiach
powodującą zatrzymywanie ciepła wewnątrz budynku. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – skład Rady Nadzorczej poproszę.

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Elżbieta Ledzion – w
skład Rady Nadzorczej wchodzi Pan Klemens Szyszko, Pani Majzner i Pani Kacprzycka. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – pytałam przed chwilą o cel Pani prezes spółki Zamek.
Pani jest długo prezesem i pani realizuje ten cel, chciałabym, aby Pani przedstawiła jaki ma
pani cel i jak go realizuje. 

Prezes  spółki  Miejskie  Centrum  Handlowe  „Stara  Betoniarnia”  Elżbieta  Ledzion –
myślę, że odpowiedź nasuwa się sama, wiadomo , że celem jest zasiedlenie tych obiektów i
tak  jak  czytałam przed  chwilą,  że  podejmujemy wiele  działań,  żeby  to  zrealizować,  ale
niestety nie jest to sprawą łatwą w obecnym czasie, bo wszyscy  wiemy, że jest kryzys i jest
pomieszczeń  do  wynajęcia  ogromna  ilość  nawet  w  samym  Gostyninie,  wystarczy  w
Internecie  wpisać  lokale  do  wynajęcia  w  Gostyninie  i  wybór  jest  przeogromny.  Jest  to
problem ogromny, żeby znaleźć najemców ponieważ w dobie kryzysu wiemy, że handel jak
nie ma klienta to nie ma i handlu. usługowe – mamy pralnię, w tej chwili i myślę, że to się
przyjmie i będzie, mam nadzieję, że uda nam się ściągnąć następne usługowe. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – muszę to skomentować i celowo nie komentowałam
odpowiedzi  Pani Balcerzak, ponieważ to co Pani wymieniła to są zadania do wykonania, a
celem to powinno być,  w przypadku jednego jak i  drugiego prezesa,  wydatki w stosunku
rocznym są np. 1 mln zł. przychody w stosunku rocznym 500 tyś zł. teraz trzeba to zrobić w
ten sposób, na podstawie planu finansowego, celem jest żeby zrównać wydatki z przychodami
i jak to zrobić – to jest cel. 

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Elżbieta Ledzion – być
może Pani radna nie zwróciła na to uwagi, że mówiłam, że strata za ubiegły rok wynosi 5 tyś
zł. W związku z tym te wydatki niewiele rozminęły się z przychodami. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – jaką wysokość podatku  została umorzona od
nieruchomości bądź rozłożona na raty. Drugie pytanie – ile osób jest obecnie zatrudnionych w
Betoniarni?.

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Elżbieta Ledzion – w
Betoniarni zatrudnionych jest 6 osób. 



Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  Pani  kiedyś  wspominała,  że  nie  możecie
dokonać redukcji etatów, ponieważ jest zapis w umowie.

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Elżbieta Ledzion – we
wniosku tym o dotację jest przyjęte założenie, że my mamy stwarzać miejsca pracy, a nie te
miejsca redukować, bo po to zostaliśmy powołani.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  generalnie  chodzi  o  boksy,  które będą  pod
działalność gospodarczą, natomiast Pani wspominała, że w umowie jest zapis, który mówi, że
nie możecie przeprowadzać redukcji kadry.

Prezes  spółki  Miejskie  Centrum  Handlowe  „Stara  Betoniarnia”  Elżbieta  Ledzion –
generalnie jest zapis, że mamy stwarzać miejsca pracy. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – a gdzie jest ten zapis, w której umowie?.

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Elżbieta Ledzion – jest
we wniosku.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – ale obligatoryjna jest umowa, a nie wniosek.

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Elżbieta Ledzion – dla
mnie obligatoryjna jest umowa spółki. 

Radny Andrzej Reder – zasiedlenie na części targowej w 100% , część galeryjna w kilku
procentach. Być może jest tak, że te powody, które Pani podaje są dostateczne  żeby uznać, że
to  tak  jest.  czy  Pani  rozważa  jakieś  alternatywne,  krótkotrwałe  sposoby zasiedlenia  typu
giełdy, kiermasze, jakieś przedsięwzięcia typu targowego o zasięgu lokalnym. Jeżeli nie uda
się na dłuższy czas, to czy takie przedsięwzięcia pani rozważa.

Prezes  spółki  Miejskie  Centrum  Handlowe  „Stara  Betoniarnia”  Elżbieta  Ledzion –
oczywiście,  że  tak,  był  jeden  kiermasz  dywanów,  ponieważ  u  nas  przestrzeń  na
zorganizowanie takiego kiermaszu jest tylko praktycznie na środku tej hali, ponieważ reszta
jest  podzielona na zamykane lokale,  w związku z tym taki  lokal  ma 33 m2 więc nie  ma
możliwości zrobienia giełdy, bo nie jest to przestrzeń otwarta. Rozważaliśmy zrobienie na
terenie  giełdy  z  używanymi  rzeczami,  ale  w  efekcie  doszliśmy  do  wniosku,  że  jest  to
nieopłacalne  i  nie  da  się  zrobić  u  nas  w  Gostyninie,  chodzi  nam najbardziej  o  terminy,
ponieważ giełda staroci w Kutnie jest w soboty, we Włocławku jest w niedzielę, i tak na dobrą
sprawę kiedyś  już była  w Gostyninie  organizowana w piątki  i  się  nieprzyjęta,  bo  jednak
najlepszym dniem są dni wolne od pracy, w związku z tym na daną chwilę z tego pomysłu
żeśmy zrezygnowali. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  wrócę  do  zatrudnienia.  czy  mogłaby  Pani
przypomnieć jaka to jest obsada tych 6 osób i czy przyrodni brat Pana Burmistrza również jest
zatrudniony w Starej Betoniarni.?



Prezes  spółki  Miejskie  Centrum  Handlowe  „Stara  Betoniarnia”  Elżbieta  Ledzion –
struktura organizacyjna spółki wygląda w ten sposób, że jest planowane 7 osób, jestem Ja, jest
kierownik  ds.  marketingowo –technicznych,  jest  inspektor  ds.  hali,  pani  księgowa,  i  jest
kasjerko- kadrowa, która zajmuje się wszystkimi tymi sprawami, i jest konserwator. To są
wszystkie osoby, które są zatrudnione. Uważam, że  personalnie – Pani wybaczy, nie znam
koligacji pracowników. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – my możemy mówić o zatrudnieniu, zgadza się jak
najbardziej,  ale  najważniejszym problemem są najemcy.  Ile  osób Pani  spotkała,  twarzą w
twarz, jeżeli chodzi o najemców, ale tutaj mowa jest o najemców poważnych, którzy nie będą
podpisywali umowę tylko na miesiąc, dwa i później będą odchodzić nawet z grzywną, chodzi
o poważnych najemców, ile Pani przedstawiła propozycji twarzą w twarz, na jakiej podstawie,
proszę nie wymieniać tutaj nazw ja nie oczekuję tego, bo Pani nie ma określonego celu, pani
tylko mówi o tym, że Pani chce wykonywać zadania, ale nie wie Pani jak. Z tych celów co
pani wymieniła, tak to wygląda. To jest bardzo poważny temat, to jest spółka miejska, która
ma problemy podobnie jak spółka Zamek, to jest bardzo istotne i bym chciała, żeby pani się
zastanowiła, co Pani robi w tym kierunku, żeby znaleźć najemców. 

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Elżbieta Ledzion – jeśli
pani pyta z iloma najemcami rozmawiałam - więc w Nadarzynie byłam osobiście, oprócz tego
mieliśmy  spotkanie  co  najmniej  z  15  najemcami  i  byli  to  poważni  najemcy,  którzy
przyjeżdżali, tylko sprawa wygląda w ten sposób, że rozmowy trwają do momentu, dopóki ci
państwo przyjadą do nas w środę , w czwartek i na tym się kończy, bo umawiamy się w dzień
targowy , przyjeżdżają i są zachwyceni podoba im się hala, podoba im się, że jest dużo ludzi i
potem przysyłają swoich pracowników i robią badania rynku, gdzie się okazuje, że nie ma
przepływu ludzi. Na tym się rozmowy kończą. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – tutaj  muszę się zgodzić.  Tam gdzie powinnam się
zgodzić,  zgadzam  się  z  panią,  faktycznie  uciekają  ludzie  z  Gostynina,  młodzież,  ludzie
szukają pracy – to jest fakt. Chciałam tutaj zapytać, czy Pani wykonywała jakieś sondaże, być
może powinniśmy szukać takiego klienta, który będzie miał pokrycie tutaj w mieście, zacznie
skupiać się na naszej demografii, czy Pani w tym kierunku coś zrobiła. 

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Elżbieta Ledzion – na
daną chwilę trwają rozmowy z Urzędem Pracy, na temat stworzenia wylęgarni biznesu, czyli
po  niskich kosztach dla ludzi,  którzy rozpoczynają pierwszy raz działalność gospodarczą
wynajmowanie pomieszczeń w naszej hali. Jak ten projekt wyjdzie, to dopiero czas pokaże. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – czyli wszystko kończy się, z tego co pani powiedziała,
kończy się na tym, że tutaj jest pewna nieudolność, problem z tym żeby zamknąć ten cały
krok,  żeby  podpisać  jednak  tą  umowę,  że  przyjeżdżają  zainteresowani,  ale  jednak  nie
podpisują tej umowy ze względu na to, że ktoś po prostu, albo szuka klienta w złym miejscu,
to ewidentnie jest powodem, albo ktoś ma jakieś problemy z zamknięciem tej sprzedaży. Z
tego co Pani mówi to na to wygląda. 



Radny Andrzej Reder – tutaj pani wspominała o tzw. inkubatorze przedsiębiorczości, cieszę
się, że ten pomysł został podchwycony, na Komisji Pan burmistrz o tym wspominał. Czy Pani
udział w tym projekcie jest związany tylko z tym wynajęciem pomieszczeń i z ewentualnym
ukształtowaniem czynszu dzierżawnego, czy też z innymi działaniami. Klasyczny inkubator
przedsiębiorczości polega na tym, że młodzi ludzie rozpoczynający działalność gospodarczą
prowadzą  tą  działalność  po  minimalnych  kosztach,  czyli  nie  mają  kosztów  wynajmu
pomieszczeń,  dostają  dodatkowe  urządzenia,  komputer,  fax,  telefon,  dostają  pomoc  w
kształtowaniu  biznes  planów.  Czy  Pani  uczestniczy  w  innych  działaniach,  czy  tylko
komponent lokalowy jest w Pani zakresie. 

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Elżbieta Ledzion – w
moim zakresie tylko komponent lokalowy. 

Radny Marek Małkowski – Pani prezes powiedziała, że tam nie ma dużej powierzchni – jest
tam duża powierzchnia, ta która jest przeznaczona pod lokal gastronomiczny. Czy można w
tym miejscu zorganizować targi. Czy były prowadzone rozmowy z kontrahentami na temat
wynajmu restauracji?.  Wiadomo, że kłopotliwa sprawa – ale funkcjonowały dyskoteki dla
młodzieży, czy tam można by było coś takiego otworzyć?.  

Prezes  spółki  Miejskie  Centrum  Handlowe  „Stara  Betoniarnia”  Elżbieta  Ledzion –
powierzchnia na środku jest  dość duża , ale nie aż tak,  bo tam jest  145 m2 więc nie jest
ogromna powierzchnia, a jeśli chodzi o drugą część pytania to nie rozważaliśmy takiej opcji. 

(posiedzenie sesji opuścił Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Górski, 
nie powrócił na obrady)

Do punktu 7

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych na lata 2014-2020.

Kierownik Miejskiego  Ośrodka Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska   -  przedmiotem
Mojego  wystąpienia  jest  przedstawienie  Państwu,  przygotowanej  przez  Miejski  Ośrodek
Pomocy  Społecznej,  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  problemów  Społecznych,  której
głównym  celem  dla  miasta  Gostynina  jest  podniesienie  jakości  życia  i  zrównanie  szans
wszystkich  mieszkańców  miasta  Gostynina,  poprzez  ukształtowanie  sprawnego  systemu
polityki społecznej, rozumianej również jako polityki socjalnej. Na wstępie zanim przejdę do
omawiania strategii, chciałam przedstawić państwu, że Strategia Rozwiązywania problemów
Społecznych jest to dokument sporządzony po raz drugi, bowiem pierwsza obowiązywała do
roku 2013 i obecnie jest przygotowywana na lata 2014-2020. Regulację prawną tejże Strategii
stanowi ustawa o pomocy społecznej art. 17 ust. 1, który mówi, że „do zdań własnych gminy
o  charakterze  obowiązkowym  należy:  opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii
rozwiązywania  problemów  społecznych”.   Obecnie  dokument  został  zaktualizowany,  a
wprowadzone zmiany zostały  poprzedzone rozmowami, spotkaniami osób, przedstawicieli
różnych  jednostek  z  terenu  miasta  Gostynina,  którzy   zajmują  się  szeroko  rozumianą
problematyką  społeczną  swojej  pracy  zawodowej.  W aktualizacji  strategii  wykorzystano



również  informacje  pochodzące  ze  sprawozdań,  dokumentów  służbowych,  głównie
znajdujących się w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz bezpośredniej
informacji uzyskanej od pracowników socjalnych w ramach pracy terenowej. Ważną częścią
Strategii  społecznej  jest  wypracowanie  propozycji  projektowych  głownie  związanych  z
europejskimi  funduszami  strukturalnymi,  wzmacnia  to  system instytucjonalnej  pomocy  o
nowe formy i rodzi partnerstwo organizacyjno finansowe, co daje szanse na skuteczniejsze
działania w sferze łagodzenia problemów społecznych w Gostyninie, mam na uwadze to iż
abyśmy  mogli  ubiegać  się  o  pozyskiwanie  środków  unijnych.  Podsumowując   Miejska
Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2014-2020  jest  aktualizacją
dotychczasowej i jej  rozwinięciem i uzupełnieniem dotychczasowych działań oraz założeń
programowych realizowanych w obszarze pomocy społecznej  w Gminie Miasta  Gostynin.
Opracowanie  strategii  stało  się  instrumentem  umożliwiającym  podejmowanie  decyzji  w
najbliższym okresie i odległej perspektywie, ułatwi także dostęp obsługi pozabudżetowej w
tym  Europejskiego  Funduszu,  w  większości  bowiem  przypadków  aplikacji  ośrodki
pozabudżetowe  warunkowane  wdrożeniem  tejże  strategii.  Jeżeli  chodzi  o  budowę  tego
dokumentu  składa  się  ze  wstępu,  w którym zawarte  są  regulacje  na  podstawie  ,  których
została ona sporządzona, w dziale drugim przedstawiona została diagnoza sytuacji społecznej
w mieście Gostynin, w dziale trzecim przedstawiono działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej,  tutaj  na  uwagę  zasługuje,  że  przedstawiono  zadania  własne  o  charakterze
obowiązkowym, zadania zlecone,  opisana została rola nowej instytucji jaka funkcjonuje –
asystenta  rodziny,  czyli  ta  nowa  strategia  została  poszerzona  o  coś  czego  nie  było  w
poprzedniej, czyli o pieczę zastępczą i zatrudnienie dwóch asystentów w Ośrodku Pomocy,
działa miejski Zespół Interdyscyplinarny , została omówiona jego rola, wspomniane zostały
projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ośrodek nasz
pozyskuje środki i została opisana praca referatu ds., świadczeń rodzinnych gdzie referat ten
zajmuje  się  przyznawaniem  świadczeń  rodzinnych  a  także  fundusze  alimentacyjne.  Całą
sentencją dotyczącą tej  strategii zawiera dział czwarty i przedstawiono główne problemy ,
które stały się podstawą opracowania tej strategii po diagnozie, analizie tych problemów jakie
są  najczęściej  spotykane  w  naszym  mieście.  Na  uwagę  zasługuje  problem  bezrobocia,
bezdomności, problemy opiekuńczo wychowawcze, problem alkoholowy i narkomanii, osoby
niepełnosprawne i  starsze,  i  osoby,  które  opuściły zakład karny,  a  także został  dołączony
szeroko  opisany  problem  przemocy  w  rodzinie.  Do  każdego  z  tych  problemów  został
określony cel  strategiczny,  cel  szczegółowy,  kierunki  działań,  określono kierunki  pomocy
czyli co my przy pomocy innych instytucji, które mają w swojej kompetencji podejmowanie
problemów społecznych i ten dokument stworzył spójną całość. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Komisja Spraw Obywatelskich ma w planie temat kart dużej
rodziny, chciałbym, aby Pani przygotowała się i powiedziała, na Komisji  ile takich rodzin
jest, co my jako miasto robimy w tej chwili,.

(salę posiedzeń opuścił radny Marek Małkowski) 
Opinie Komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

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



Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 235/XLVIII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –ogłaszam 10 minut przerwy.

(po przerwie ……)

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zasad usytuowania  miejsc  sprzedaży i  podawania  napojów
alkoholowych  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  oraz  w  sprawie  utraty  mocy
obowiązującej niektórych innych uchwał. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – chciałabym
przedstawić  projekt  uchwały Rady Miejskiej  w Gostyninie  w sprawie  zasad  usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gostynina, w związku
z  rozstrzygnięciem  nadzorczym  Wojewody  Mazowieckiego  stwierdzającym  nieważność
uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie naszego miasta. Rada Miejska zasady te określiła w pkt. 1 załącznika stwierdzając,
że  punkt  sprzedaży  napojów  alkoholowych  nie  może  być  usytuowany  na  terenie  oraz
najbliższej  okolicy  nieruchomości  na  której  znajduje  się  szkoła,  przedszkole,  placówka
oświatowo wychowawcza, plac zabaw dla dzieci i młodzieży, kościół. Takie uwagi dostaliśmy
od  wojewody,  że  rada  gminy  podejmując  uchwałę  w  sprawie  zasad  usytuowania  miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna określić je w sposób precyzyjny z
geometrycznego  punktu  widzenia,  nie  zaś  ogólnikowo  posługując  się  niedookreślonym
pojęciem  najbliższej  okolicy  nieruchomości,  na  której  znajdują  się  te  miejsca,  które
wymieniłam. Ustalenia te dotyczą uchwały podjętej w 2003 roku, czyli uchwały 11 lat temu
podjętej,  właśnie  wtedy  w  ustawie  pojawił  się  zapis  najbliższa  okolica,  była  bardzo
doprecyzowana  w  ustawie,  tj.  obszar  mierzony  od  granicy  obiektu  zamknięty  trwałą
przeszkodą,  taką  jak  krawędź  jezdni,  zabudowa,  która  ze  względu  na  swój  charakter
uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez
bliskich przepraw. Wcześniej było 100 m od najbliższego punktu przed 2003 roku, i stąd w
2003  roku pojawiła  się  najbliższa  okolica.  Uwagi  dostaliśmy od  wojewody,  że  trzeba  to
doprecyzować  i  dlatego  mając  na  względzie  te  uwagi,  Rada  Miejska  w  Gostyninie,
przygotowała projekt uchwały wypełniając tym samym normę kompetencyjną wyrażoną w
art.  12  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości,  została  tutaj  doprecyzowana  lokalizacja
sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych  w  ten  sposób,  że  określono,  że  punkt
sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 m
od  nieruchomości  na  której  znajdują  się  szkoła,  przedszkole,  placówka  oświatowo
wychowawcza, plac zabaw dla dzieci itd. 



Radny Tadeusz Łosiewicz – granicy, czy od wejścia do budynku. 

Naczelnik  Wydziału  Promocji  Miasta  Danuta  Paluszkiewicz  –  Pilichowicz  –  punkt
sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30
metrów od nieruchomości na której znajduje się szkoła itd. Dalej jest wyjaśnione, jak jest to
liczone, odległość 30 m liczona będzie najkrótszą drogą  dojścia do najbliższego wejścia na
teren nieruchomości do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych. 

Opinia komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Radny Andrzej Robacki – czy nie można zostawić 100 m tak jak było.?

Naczelnik  Wydziału  Promocji  Miasta  Danuta  Paluszkiewicz  –  Pilichowicz  –  można
przyjąć tutaj jakąkolwiek odległość, ale 30 m zrobiliśmy dlatego, że część przedsiębiorców,
którzy  prowadzą  już  od  lat  działalność  gospodarczą,  sprzedają  napoje  alkoholowe,  nie
otrzymałyby zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, bo są sklepy, które są bardzo
blisko szkół ,przedszkoli. 30 m jest bezpieczna odległością, bo gdybyśmy zrobili 100 m to w
tej chwili sklepy ze sprzedażą detaliczną wydawane jest co dwa lata, natomiast gastronomia
na cztery lata i każdemu sukcesywnie kończy się zezwolenie stara się o nowe,  jeśli byśmy
przyjęli  100  m  (nie  mam  dokładnych  danych)  myślę,  że  czterech  przedsiębiorców  nie
otrzymałoby zezwolenia z uwagi na to, że nie jest zachowana ta odległość. 

Radny Andrzej Robacki – czy są jakieś opinie organizacji, stowarzyszeń?.

Naczelnik  Wydziału  Promocji  Miasta  Danuta  Paluszkiewicz  –  Pilichowicz  –  nie  ma
takiego zapisu w ustawie, który by nakazywał występować o opinię. 

Radny Andrzej Reder – 30 m jest  niewiele,  natomiast podzielam, że ktoś tą działalność
prowadzi. Weźmy np. Gimnazjum nr 2 – wejście do posesji jest bardzo w głębi i licząc od
wjazdu na posesję tam na pewno jest 30 m. teoretyzuję – teraz jest obok czyjaś działka i teraz
właściwie w bramie może ustawić sprzedaż alkoholu i ktoś wchodząc na lekcje – będziemy
przechodzili  koło  takiego  sklepu.  Wiele  jest  takich,.  mówię  o  szkołach,  które  mają
umieszczone swoje wejścia, tak nie bezpośrednio od posesji, tylko trochę wgłębi. Gimnazjum
nr 1 – które wejście będziemy liczyć?. Czyli nie należy tutaj rozumieć, że jest to wejście do
budynku.? 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – na teren, od
wejścia do punktu sprzedaży.

Radny Andrzej Reder – czyli ma to zastosowanie licząc od furtki.?

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – tak. Na dzień
dzisiejszy,  punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany na terenie oraz



w najbliższej  okolicy nieruchomości.  Ta najbliższa  okolica nieruchomości  była  z  kolei  w
ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Najbliższa okolica nieruchomości,  to obszar mierzony
od  granicy  obiektu  zamknięty  trwałą  przeszkodą  o  charakterze  faktycznym,  jak  krawędź
jezdni, zabudowa, mur, ciek wodny, przeprawa, most. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa -  na podstawie czego taką odległość ustalono.?

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – na podstawie
wydawanych zezwoleń, są punkty blisko np. kościoła, przedszkola. 

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

(Na obrady sesji powrócił radny Marek Małkowski)

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 8, przeciw –2, wstrzymało się – 1

UCHWAŁA NR 236/XLVIII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014. 

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  przedstawiliśmy  Państwu  projekt  uchwały
zmieniający uchwałę  budżetową na  2014 rok,  w którym proponujemy dokonać  zmian  w
planie  dochodów  jak  i  wydatków  budżetowych.  Do  przedstawionego  wcześniej  projektu
uchwały  chciałam  jeszcze  wprowadzić  autopoprawki,  które  dotyczą  zmniejszenia  planu
dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących o kwotę 185.265,00 zł. następnie zwiększenia
planu  dochodów  bieżących  i  majątkowych  o  łączną  kwotę  35.500,0  zł.  Następne
autopoprawki dotyczą również zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 185.265,00 zł. i
jeszcze jedna autopoprawka, która dotyczy przeniesienia planu w wydatkach bieżących w
kwocie 5.000,00 zł. W dniu dzisiejszym otrzymaliście Państwo ten projekt uwzględniający
wszystkie  te  autopoprawki,  a  wprowadzenie  ich  głównie  spowodowane  jest  otrzymaniem
informacji  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planach dotacji celowej  dla naszej
gminy na 2014 rok oraz otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej rocznej
kwocie subwencji ogólnej dla gmin również na bieżący rok. Po dokonaniu proponowanych
zmian  dochody  budżetu  zmniejszą  się  o  łączną  kwotę  149.765,00  zł.  co  jest  o   saldo
wynikające ze zmniejszenia i  zwiększenia planu, w tym dochody bieżące zmniejszą się o
kwotę 152.265,00 zł.  natomiast dochody majątkowe zwiększą się  o kwotę 2.500,00 zł.  ta
kwota w dochodach bieżących również stanowi per saldo wynikające z kwot zmniejszających
i  zwiększających  plan.  Następnie  wydatki  ogółem również  zmniejszą  się  o  łączną  kwotę
149.765,00 zł. zmniejszając o tę kwotę wydatki bieżące budżetu. W dochodach budżetu  na
zmianę planu duży wpływ ma zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej, w tym roku



jest to kwota 165.365,00 zł. i o tę kwotę zmniejszy się plan wydatków bieżących z tytułu
wynagrodzeń, w tym o kwotę 82.400,00 zł. w szkołach podstawowych, o kwotę 62.200,0  zł
w gimnazjach i w Miejskiej Szkole Muzycznej o kwotę 20.765,00 zł. Następnie na podstawie
decyzji wojewody mazowieckiego zmianie ulega plan dochodów z tytułu dotacji celowych na
realizację zadać bieżących z zakresu zadań administracji rządowej, a także własnych zadań
bieżących  gminy,   w  tym  zmniejszeniu  o  kwotę  1.800,00  zł.  ulega  plan  zarówno  plan
dochodów  bieżących  jak  i  wydatków  bieżących,  które  przeznaczone  są  na  składki  na
ubezpieczenie  zdrowotne  dla  osób  pobierających  świadczenia  pielęgnacyjne.  Natomiast  o
kwotę 33.000 ,00 zł.  zwiększą się  dochody bieżące z  tytułu dotacji  celowej  na realizację
własnych zadań bieżących gminy i  ta  kwota zwiększa plan bieżących przeznaczonych na
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Następnie zmniejszy się plan dochodów bieżących
o łączną kwotę   18.100,00 zł.  zmniejszając  o tę  kwotę wydatki  bieżące,  w tym o kwotę
3.700,0  0  zł.  wydatki  z  tytułu  wypłaty  zasiłków  okresowych  oraz  o  kwotę  14.400,00zł.
zmniejszając  plan  wydatków  bieżących  z  tytułu  wypłaty  zasiłków  stałych.  Również
proponujemy  dokonać  zmian  w  dochodach  majątkowych  o  kwotę  2.500,00  zł.  z  tytułu
wpływu ze sprzedaży drewna. I ta kwota 2.500,00 zł. z kwotą 5.000,0 zł. która pochodzi z
przeniesienia planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 7.500,00
zł. zwiększy plan wydatków bieżących na wynagrodzenia dla osoby, której zostaną zlecone
pozyskiwanie  i  zrywka  drewna  z  lasów komunalnych  w  ramach  ich  pielęgnacji.  Ostania
zmiana  dotyczy  przeniesienia  planu  w  wydatkach  bieżących  w  kwocie  5.827,00  zł.  ze
świadczeń na rzecz  osób fizycznych na zwrot dotacji celowej, z tytułu świadczenia pomocy
materialnej  dla  uczniów,  w  związku  z  koniecznością  dofinansowania  zadania  w  20%  z
dochodów własnych gminy. 

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

za – 10, przeciw –0, wstrzymało się – 1

UCHWAŁA NR 237/XLVIII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10
 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 230/XLVI/2013 rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – do tej  uchwały chciałam zgłosić autopoprawkę,
dlatego, że były wprowadzone autopoprawki do wcześniej podjętej uchwały, ale również po
sporządzeniu sprawozdań budżetowych na 2013 rok należy dostosować kwoty w Wieloletniej
Prognozie  Finansowej  do  kwot  faktycznie  wykonanego  budżetu.  następne  zmiany  jakie



wprowadzamy  tutaj  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej,  to  są  zmiany  wprowadzone
wydanymi  przez  Burmistrza  Miasta  zarządzeniami,  na  kwotę  22.193,00 zł.  wprowadzono
zarządzeniem nr  5/2014 z tytułu dotacji  celowej  na  realizację  zadań bieżących z  zakresu
administracji  rządowe,  z  przeznaczeniem  na  pomoc  finansową,  na  podstawie  rządowego
programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Kwotę 14.459,00
zł. wprowadzoną zarządzeniem Burmistrza z dnia 31 stycznia 2014 roku z rezerwy celowej na
wypłatę  dodatków energetycznych  oraz  koszty obsługi  tego zadania,  realizowanego przez
gminy.  Chciałam  jeszcze  uzupełnić,  bo  to  jest  nowe  zadanie,  że  osoby  uprawnione  do
otrzymania  tego  dodatku,  to  osoby,  które  mają  przyznany dodatek  mieszkaniowy i  mają
zawartą  umowę  na  dostawę  energii  do  lokalu,  na  który  ten  dodatek  otrzymują,  dodatek
energetyczny przyznawany jest na podstawie złożonego wniosku na gospodarstwo domowe.
Na  gospodarstwo  domowe  na  które  składa  się  z  jednej  osoby  jest  kwota  11,36  zł.
gospodarstwo od dwóch do czterech osób kwota 15,77 zł. i powyżej czterech osób 18,93 zł.
Wprowadzamy  w  wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
zmniejszamy , usuwamy limit zobowiązań dla przedsięwzięcia Budowa Miejskiego Centrum
Handlowo  Usługowego  Bazar  wraz  z  otoczeniem.  Te  zmiany,  które  były  wprowadzone
poprzednią uchwałą w tym projekcie szczegółowo są przedstawione. 

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

za – 10, przeciw –0, wstrzymało się – 1

UCHWAŁA NR 238/XLVIII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Gostyninie na 2014 rok.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Marek  Małkowski –  przedstawił  plan   kontroli
Komisji Rewizyjnej – plan stanowi załącznik do protokołu.

Radny Andrzej Robacki -  jeżeli padło z ust Burmistrza, że miasto już nie realizuje tego
projektu Term, to myślę, że punkt ten jest niepotrzebny. 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Marek Małkowski – to mówił  pan Burmistrz,  my
jako  Komisja,  taki  plan   przyjęliśmy i  uważam,  że  trzeba  ten  temat  prowadzić.  Służby
prowadzą, są postępowania, przyzwoicie byłoby kiedyś ten temat zakończyć. 

Radna Małgorzata  Kostun – Sowa –  mam pytanie  do  pana  Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Jeśli chodzi ,  w sprawie sprzedaży gruntów pod budowę Term, Ja nie jestem



członkiem Komisji  Rewizyjnej,  dlatego  pytam,  czy   w  tym  temacie  Komisja  Rewizyjna
dokonała jakieś kroki,  żeby zobaczyć jak wygląda sprawa tego wadium i czy ostatecznie,
faktycznie na jakim etapie jesteśmy jeśli chodzi o podpisanie tego aktu notarialnego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Małkowski – chciałem zaznaczyć, że plan jest
tylko  ramowy  i  tak  jak  zawsze,  przy  planie  pracy  Rady  Miasta,  czy  planie  Komisji
Rewizyjnej, wszystkie tematy, które będą wypływać w czasie kadencji, tak jak i ten, jeżeli
Rada uzna, że mamy się tym zajmować, to my się tym zajmiemy, Komisja jest otwarta na
wszystkie sprawy, które będą wynikały w czasie naszej pracy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

za – 10, przeciw –0, wstrzymało się – 1

UCHWAŁA NR 239/XLVIII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2014
rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – plan pracy Rady Miejskiej
został  przedstawiony  wszystkim  komisjom  do  zaopiniowania,  do  wniesienia  poprawek.
Wszystkie poprawki zgłoszone przez Państwa zostały uwzględnione i  zmienione,  państwo
macie już nowy plan pracy. 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna wraz z
poprawkami.
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna, wraz z poprawkami.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.
 
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

za – 11, przeciw –0, wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 240/XLVIII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13

Przyjęcie planów komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok.



Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska – Szymczak – w tym punkcie,  również
Państwo wszyscy na swoich komisjach opracowywali plany, były poprawki. Czy jeszcze, ktoś
z Państwa ma jakieś uwagi do planów.?

Radny Marek Małkowski – w planie pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki
Społecznej jest punkt 3 „Karta Dużej Rodziny 3+” , nie jestem uczestnikiem tej komisji, czy
możemy na ten temat coś więcej wiedzieć. To jest sprawa dla mnie istotna, czy coś robimy w
tym temacie.? 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Czesław
Jaśkiewicz –  będzie  ten  temat  na  Komisji  gdzie  zaprosimy Panią  kierownik  MOPS, aby
przedstawiła nam ile takich rodzin jest, jak można skorzystać  z dodatkowych funduszy i co
jest robione z funduszy samorządowych. U nas MOPS działa sprawnie, wszystkie rodziny są
objęte  opieką.  Wiadomo,  że  to  jest  zawsze  za  mało,  bo  zawsze  można  więcej  dać  tym
rodzinom wielodzietnym. czekamy na tą ustawę, którą Pan Prezydent podpisze. Będziemy na
Komisji rozmawiać jak takim rodzinom pomóc, to mogą być dodatkowe bilety do kina, do
teatru, na basen,  aby wszystkie dzieci z rodzin wielodzietnych mogły korzystać z tych form.
Będziemy  ten  temat  poruszać  na  Komisji  i  zobaczymy  czy  wniesiemy  jakieś  środki  do
budżetu, wiemy że państwo narzuca niektóre rzeczy, a później nie daje środków. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – bardzo się cieszę, że radny Jaśkiewicz wziął
pod  uwagę  pismo,  które  skierowałam  do  Komisji  o  wprowadzenie  zapisów  Kart  Dużej
Rodziny.  Trzeba  tą  wiedzę  uzupełnić,  bo  generalnie  ta  karta  ma  nie  dotyczyć   tylko  i
wyłącznie rodzin, które korzystają z pomocy MOPS tylko wszystkich rodzin wielodzietnych,
powyżej  trójki  dzieci,   trójki  i  więcej  w  Gostyninie.  Ja  również  przekażę  dodatkowe
materiały. To nie tylko bezpłatne bilety do kina, bo niektórych rodzin zwłaszcza, które nie
korzystają z pomocy MOPS-u na to nie stać, ale to jest również inna pomoc. To co my tutaj
ustalimy,  jakie  my  decyzje  podejmiemy  w  sprawie  zniżek  dla  tych  rodzin,  to  będzie
gwarantowało, że pomagamy tym rodzinom wielodzietnym, to są zniżki do kina – tak jak Pan
powiedział, ale to mogą być również zniżki od opłat za wywóz nieczystości, czy zniżki w
opłacie za ciepłą wodę., generalnie decyzja będzie musiała być podjęta przez nas jakie te
zniżki, czy ulgi dla tych rodzin wielodzietnych zostaną podjęte. To też sprawa pierwszeństwa
do przedszkola, nie tylko kwestie finansowe, ale chodzi o to żeby rodziny wielodzietne były
traktowane priorytetowo. Ja nie mówię o swojej rodzinie, bo ja też mam cztery córki, ale
takich rodzin w Gostyninie jest bardzo dużo i nie wszystkie rodziny korzystają z pomocy
MOPS-u. 

Radny Marek Małkowski – w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (Pani przewodniczącej nie
ma  dzisiaj),  mi  chodzi  o  temat  ‘Informacja  o  turniejach  sportowych  organizowanych  na
terenie miasta Gostynina i okolic”, jak to sobie wyobrażają, bo dla mnie tej informacji jest po
prostu za mało. nie wszyscy mają internet, nie wszyscy maja dostęp do środków masowych,
warto aby takie informacje się ukazywały na słupach ogłoszeniowych na mieście. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy jeszcze jakieś uwagi do
planów?. 



Kto z państwa jest za przyjęciem planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. 

Za przyjęciem planów pracy Komisji na 2014 rok głosowano następująco:
za- 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Plany pracy Komisji przyjęto.

Do punktu 14

Przyjęcie protokołu z XLV, XLVI, XLVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy Państwo mają uwagi do
protokołów. 

Radni nie zgłaszali uwag i poprawek do protokołów. 

Za przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:
za- 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 3

Protokół przyjęto.

Za przyjęciem protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:
za- 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 3

Protokół przyjęto.

Za przyjęciem protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:
za- 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 3

Protokół przyjęto.

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – ten temat był poruszany nawet przez Pana radnego
Łosiewicza, żeby protokoły powinny być przed sesjami dostarczane nam do przeczytania. To
byłoby świetne rozwiązanie, które było poruszane nawet dwa lata temu, ale skutków tego nie
widać,  a  szkoda,  bo  Ja  np.  widzę  inne  osoby  wstrzymujące,  warto  byłoby  te  protokoły
dostarczyć nam. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – jest Biuro Rady i każdy z
Państwa ma i też obowiązek przybyć do Biura i mieć kontakt.

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – Pani przewodnicząca, z największym szacunkiem, taka
uwaga była nie odpowiednia moim zadaniem, ze względu na to, że Ja tutaj zaproponowałam i
inni radni również zaproponowali. Ja odwiedzam Biuro Rady Miejskiej dosyć często, ale tutaj
wnoszę  uwagę,  że  ten  problem był  poruszany  wcześniej,  dwa  lata  temu,  rok  temu,  bez
efektów. Warto by było, żeby te protokoły były nam dostarczane. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Ja zgłaszam taką informację,
że dzisiaj były trzy podejmowane protokoły z żadnym się Pani nie zapoznała. Te protokoły są
jeszcze  z  zeszłego  roku,  więc  wypadałoby  aby  chociaż  jeden  przeczytać.  Jedni  potrafią
przyjść przeczytać, a inni nie potrafią. 



Radna Małgorzata Kostun – Sowa – bardzo proszę - tutaj jest takie przeciąganie następnych
linek.  Bardzo  proszę  nich  się  wszyscy radni  wypowiedzą,  z  koalicji  –  przyszli  Państwo
przeczytać te protokoły?.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  to  chyba  nie  jest
odpytywanie, jeżeli ktoś podnosi rękę, to chyba ma świadomość. 

Radna  Małgorzata  Kostun  –  Sowa –  to  jest  hipotetyczne,  znowu  zarzucamy  sobie
nawzajem jakieś  uwagi.  Skończmy z  przedszkolem,  tylko  zachowujmy się  normalnie  jak
urzędnicy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska – Szymczak – niech Pani wobec siebie
zastosuje te warianty. Kończę dyskusję. 

Radny Tadeusz Łosiewicz – Ja kiedyś poruszałem temat (każdy radny może głosować jak
chce). Jeżeli radna nie czytała, albo nie był udostępniony to znaczy, że ma jakieś uwagi. Ale
Pani przewodnicząca mówi, czy ktoś ma jakieś uwagi – okazuje się, że nikt nie ma uwag i
wstrzymuje się. Nie ma uwag i wstrzymuje się – to jedno drugiemu przeczy. 

Do punktu 15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Państwo otrzymali na piśmie
odpowiedzi na interpelacje. Czy mam odczytywać.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – nie.

Radny Andrzej Robacki – nie.

Zastępca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor –  Radny  Łosiewicz –  pytał  o  skrzyżowanie
ul.  Kościuszki  –  Legionów,  temat  sygnalizacji  świetlnej.  Ten  temat  już  był  poruszany,  z
chwilą  kiedy  do  użytkowania  zostało  oddane  Netto,  takie  dyskusje  były  prowadzone  na
Zespole  ds.  Organizacji  Ruchu  i  wszyscy  członkowie,  jakby  byli  przekonani  o  tym,  o
konieczności  tam zamontowania  sygnalizacji  świetlnej.  Jednak  z  uwagi  na  to,  że  jest  to
skrzyżowanie  drogi  wojewódzkiej  z  droga  miejską,  jest  to  inwestycja  w  zasadzie  dróg
wojewódzkich. Natomiast jakoś do tej pory nikt nie podjął tego tematu i my proponujemy,
żeby wystąpić ponownie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i zaproponować właśnie wspólną
realizację, w ramach porozumienia. Życie pokazuje, że ta sygnalizacja jest tam potrzebna. 
Wraca po raz kolejny sprawa parkingu – więc po raz kolejny informuję, że jeszcze w dalszym
ciągu  jest  ta  sprawa  na  etapie  projektowania,  ponieważ  już  kilkakrotnie  była  opinia
proponowana  tych  parkingów było  opiniowane  na  Zespole  ds.  spraw Organizacji  Ruchu,
były zgłaszane uwagi. W tej  chwili już wszystkie uwagi zostały wprowadzone i  aktualnie
projekt jest w Wojewódzkiej Komendzie w Radomiu i jeszcze niezbędne będzie uzgodnienie
w Urzędzie Marszałkowskim. 



Pan Reder pytał o ocenę dróg – jak co roku po okresie zimowym, taka ocena dróg została już
rozpoczęta, aktualnie trwa, jeszcze nie wszystkie ulice zostały dokładnie zbadane, ale już też
równocześnie najpilniejsze sprawy do wykonania, nawierzchnie gruntowe na bieżąco były już
wykonywane. Sukcesywnie te naprawy będą wykonywane, w miarę posiadanych środków.
Druga sprawa, sprzedaży gruntów – ten temat jest w realizacji, wszystkie niezbędne protokoły
uzgodnień  do  aktu  notarialnego  zostały  przez  naszego  kupującego,  czyli  spółki  Termy
podpisane i przekazane do Pani notariusz. Teraz mamy informację, że zamykane są ostatnie
sprawy związane z finansowaniem i spółka Termy zapewnia, że to podpisanie aktu nastąpi,
być może już w pierwszych tygodniach marca. W sytuacji z jaką spotkał się nasz projekt,
pozyskania inwestora, który chce tutaj przyjść i zainwestować pieniądze w budowę takiego
ośrodka  jak  my  mieliśmy  już  zaplanowane  i  tak  jak  przewidywane  w  planie
zagospodarowania, chyba jest najlepszym rozwiązaniem jakie mogło spotkać nasz projekt. 
Pani  Radna  Korajczyk  –  Szyperska –  porusza  temat  wilgoci  w  blokach  na  u.  Targowej.
Wtedy,  kiedy  była  sprawa  poruszana  na  komisji,  poszła  tam  kontrola  do  tych  bloków,
pracownicy wydziału  Komunalnego  i  nasi  budowlańcy wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej. Został już skontrolowany jeden blok, w tygodniu , po niedzieli będzie kontrola
drugiego bloku. Niestety okazuje się,  że ta wilgoć nie jest  przyczyną jakiegoś wadliwego
wykonania tylko niewłaściwego użytkowania obiektu, tam gdzie mieszkania są prawidłowo
ogrzewane i wietrzone, tego problemu nie ma. Ale zdarzają się takie sytuacje, że ludziom
nawet  nie  chce  się  „zmieść  śniegu  z  balkonu”,  to  też  w  niektórych  przypadkach  było
przyczyną, że ta wilgoć gdzieś tam dostała się do mieszkania i jeżeli będzie stwierdzone, że
mieszkania nie są właściwie użytkowane w takich przypadkach będą wypowiadane umowy.
Okres gwarancyjny się już skończył, ale wykonawca nie usunął jeszcze wszystkich usterek i
jest wzywany pismem do usuwania usterek. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  ja  bym  się  chciała  odnieść  do  przykładu
rodziny,  która  mieszka  na  parterze,  nie  ma  podpiwniczenia,  więc  jest  zimno,  zajmuje
szczytowe mieszkanie, więc z każdej strony jest zimno, mieszkanie obok jest nieogrzewane
bo stoi puste bo ktoś jest zagranicą, drugie mieszkanie zostało zalane więc też jest puste nie
wiadomo z jakiego powodu, a ogrzewają prawidłowo. Dlaczego oni cierpią z tego tytułu,
dlaczego mają  wilgoć na  połowie ścian  w jednym i  drugim pokoju,  maleńkie dzieci  tam
mieszkają i rodzice nic z tym nie mogą zrobić bo nie mają środków na to, żeby tego grzyba
się pozbyć. Rozumiem, że musicie skontrolować, że nie właściwie grzeją, jeśli o tej rodzinie
mowa – grzeją prawidłowo, tylko mają tak ulokowane mieszkanie, że ta wilgoć wchodzi. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – ja powiedziałam ogólnie  jakie są sytuacje.,  nie
wiem o jakiej rodzinie pani mówi, ale to, że akurat mieszkanie jest niepodpiwniczone, tylko
na  gruncie  i  mieszkanie  posiada  ściany  zewnętrzne  to  nie  znaczy,  że  one  są  zimne,  bo
budynek został  wykonany zgodnie z projektem, a  projekt musi być wykonany zgodnie z
normami  i  ściany  muszą  posiadać  odpowiednie  współczynniki  przenikania,  inaczej  taki
projekt byłby nie dopuszczony do pozwolenia na budowę. Sprawa nie została pozostawiona
jest aktualnie badana i komisja poinformuje nas o wynikach tej kontroli i będą podjęte dalsze
działania. 



Pytanie w kwestii sprzętu dla Orlików – pozwoliłam sobie poprosić panią Danutę Pilichowicz
ponieważ wydział  Promocji  zajmuje  się  tymi  Orlikami  i  chcemy przedstawić  jakie  prace
konserwacyjne i jakie zakupy sprzętowe były wykonane dla Orlików.

Naczelnik Wydziały  Promocji  Miasta  Danuta Pilichowicz  – Orliki  są  w sposób ciągły
doposażone według zapotrzebowania i  na chwilę obecną jest  wystarczająca ilość piłek do
prowadzenia zajęć na obiektach sportowych. Mogę dokładnie stan faktyczny podać; na Orliku
SP 1 do piłki nożnej piłek 11, SP 3 – 10 i na ul. Sportowej – 7, do piłki siatkowej SP 1 – 5,
SP 3 – 5, ul. Sportowa – 4, piłka ręczna SP1 – 5, SP 3 – 5 i ul. Sportowa -4, do koszykowej 14
na SP1, SP 3 – 5 i na ul. Sportowej -4. W sposób ciągły są doposażone, np. w 2010 roku
dostaliśmy od Krajowej Federacji Sportu na wszystkie Orliki 8 piłek do piłki nożnej, 4 piłki
do siatkówki, 4 piłki do koszykówki i 4 do ręcznej.  W 2011 roku zakupiliśmy 8 piłek do
koszykówki,  2  piłki  do  ręcznej,  2  piłki  do  siatkówki.  W  2012  roku  otrzymaliśmy  od
Gostynińskiego Związku Sportowego 12 piłek do koszykówki. W 2013 roku były większe
zakupy, piłki nożne 15, piłki do koszykówki 9, piłki do ręcznej 3, piłki do siatkówki 3, jak
również w czerwcu zakupiono siatki do bramek, siatki do piłkochwytów , haczyki, siatki na
obręcze  do  piłki  siatkowej,  igły,  pompki,  na  łączną  kwotę  6.000,00  zł.  W tej  chwili  w
wydziale  Inwestycji  jest  w  realizacji  zadanie  pod  nawą  „naprawa  ogrodzenia  w  SP 3  i
naprawa  piłkochwytów  wraz  z  założeniem  siatki  sznurkowej  na  piłkochwytach”.  Sezon
zaczyna  się  już  od  1  marca,  na  dzień  dzisiejszy  jest  już  wystarczająca  liczba  piłek  do
prowadzenia tych zajęć, a w raz rozpoczęciem sezonu 1 marca po otrzymaniu informacji o
brakach  w  wyposażeniu  sukcesywnie  będzie  uzupełniane.  Co  roku  przeprowadzamy
kompleksową konserwację Orlików, wszystkich trzech, łącznie z zakupem i uzupełnieniem
granulatu, wykonawca ocenia ile ton na dane boisko trzeba kupić granulatu. Na bieżąco są
prowadzone  prace  konserwacyjne  np.  naprawa  siatki  ogrodzenia,  wymiana  żarówek
halogenowych na słupach świetlnych, naprawa armatury w łazienkach.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – moje pytanie padło w związku z tym, że młodzi
ludzie  zwrócili  się  o  interwencję  w  sprawie  piłek,  bo  jeżeli  są,  to  są  jakieś  znacznie
zniszczone albo w niektórych punktach ich brakuje. Druga sprawa to też zapytanie padło –
siatki  do  obręczy przy  koszach  na  boisku  do  piłki  koszykowej.  To  jest  prośba  młodych
mieszkańców, którzy korzystają z Orlików. 

Naczelnik Wydziały Promocji Miasta Danuta Pilichowicz – podałam np. 11 piłek do piłki
nożnej, to te piłki, które są dobre i uważam, że na Orlikach nawet nie powinno być więcej
dlatego, że to są zespoły więc na Orliku może grać jeden zespół. Czasami są takie sytuacje,
kiedy przychodzą dzieci i młodzież, gdzie nie ma typowych rozgrywek, dzieci te dostają od
nas piłki i nie możemy też wydać wszystkich 10 piłek bo by te piłki zaginęły. Animator nieraz
nie zauważy, że dziecko wykopnie piłkę poza boisko i jej nie przyniesie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  wiem,  że  Pani
przewodnicząca Komisji Edukacji Pani Lidia Pawikowska zrobiła rozeznanie po wszystkich
Orlikach, konsultowała się z koordynatorem, z osobami które na Orlikach pracują i nikt nie
zgłosił  informacji,  że  jest  mało.  Nie jest  tak,  że  wszystkie  piłki  są  wykorzystane do gry,



najpierw trzeba jedną zużyć, aby  grać następną. Pan koordynator nie zgłaszał żadnych uwag
jeżeli są problemy i potrzeby to wtedy zgłasza i są na bieżąco realizowane. 
Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania do odpowiedzi Pani Burmistrz i Pani Naczelnik. 

Radni nie zgłaszali uwag.

Do punktu 16

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała pisma:
 Uchwałę Nr Pł.75.2014 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie  z  dnia  31  stycznia  2014  roku  w  sprawie  wydania  opinii  o
prawidłowości  planowanej  kwoty  długu   -  uchwała  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

 mieszkańców ul. 18-go Stycznia w sprawie godzin otwarcia myjni samochodowej
przy ul. 18-go Stycznia 24 oraz opinie prawną w tej kwestii –  pisma stanowią
załącznik do protokołu.

 Starostwa Gostynińskiego w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej
przy SPZOZ w Gostyninie – pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 informację  na  temat  otrzymania  dyplomu za  udział  w  konkursie  Modernizacja
Roku 2013.

Radny Czesław Jaśkiewicz – chciałem zwrócić uwagę, bo była taka sytuacja, że wnioski
Pana Robackiego były już przegłosowane, a Pan radny coś uzupełnił. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – ponieważ został  złożony wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej, w sprawach różnych. Proszę Państwa, jeżeli nie nauczymy się współpracować
razem temu miastu  będzie  groził  totalny pustostan,  co  drugie  mieszkanie  wkrótce  będzie
puste. Komu te mieszkania budujemy?, co będzie się działo z tym mieszkaniem, które są teraz
użytkowane przez tych mieszkańców. Komu jak wszyscy uciekają z tego miasta. Chodziło
tylko o wniesienie punktu do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy Pani radna ma jakieś
informacje do przekazania.

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – Ja w nawiązaniu do tego wniosku, który został złożony
chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że sesja nadzwyczajna będzie zwołana, podejmiemy
cywilną odwagę co do działalności i może w końcu zaczniemy pracować w takim kierunku,
żeby doprowadzić do jakiegoś konsensusu wspólnego, żebyśmy mogli zacząć coś robić dla
tego miasta. Bo w tej chwili jest to tylko i wyłącznie droczenie się, pole marketingowe, pole
bitwy i nic nie robimy takiego, żeby tutaj zacząć działać w kierunku rozwoju gospodarczego.
Wkrótce tak jak powiedziałam mieszkanie co drugie niestety będzie puste, ponieważ wszyscy
wyjadą z tego miasta i młodzież i dorośli i nic nie będziemy robić tylko będziemy się droczyć,



będziemy się tutaj sprzeczać i linki przeciągać. Ja w nawiązaniu do tego wniosku, który został
dzisiaj złożony przez piątkę radnych proszę Panią Przewodniczącą o to,, żeby do zwołania
sesji  nadzwyczajnej  doszło,  żebyśmy  mogli  się  wypowiedzieć,  żebyśmy  mogli  działać
zgodnie z prawem, żebyśmy wyciągnęli sobie jakoś ręce, w tym kierunku, żebyśmy mogli
podejmować uchwały w kierunku tego żeby robić tak aby to miasto mogło się rozwijać. Jest
tyle do zrobienia, jest tyle możliwości, tylko troszeczkę dobrej woli. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – muszę odpowiedzieć Pani radnej, że na pewno nie
będzie kłopotu z zasiedleniem nowych mieszkań, ponieważ jest lista na której jest ponad sto
osób oczekujących i lista dodatkowa, na której jest osiemdziesiąt rodzin oczekujących. Tak,
że na pewno problemu i to jest problem właśnie taki bardzo poważny do rozwiązania i dlatego
podejmuje się te kroki ponieważ te listy oczekujących są bardzo długie.  

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – Ja jeszcze do wypowiedzi Pani radnej Kostun –
jeśli ta sesja będzie zwołana, a mam nadzieję, że tak będzie, to z naszej strony chcielibyśmy,
bo na pewno będzie Pan doktor Gontarski na tej sesji, my z naszej strony prosilibyśmy o
wystosowanie oficjalnego zaproszenia do Wojewody Mazowieckiego, ale sądzę, że to będzie
Pan Jacek Woźniak z biura prawnego. Dobrze by było, aby ta strona również swoją opinię
jeszcze raz przedstawiła. 
Jeszcze jedno nie otrzymałam zarządzeń, o które prosiłam, a na stronie internetowej nie ma. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – Pani otrzyma te  zarządzenia,  to nie jest  tak że
natychmiast, teraz nie ma Pani naczelnik Biura Burmistrza i w tej chwili nie byłam w stanie
pani przygotować tych zarządzeń. 

Radny Andrzej Robacki – chciałem Panu Jaśkiewiczowi odpowiedzieć, że wniosek, który
złożyłem o nadzwyczajną sesję nie był poddawany pod głosowanie w dniu dzisiejszym. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – w Biurze Burmistrza zarządzenia są do wglądu.
Także jeżeli bardzo Panią interesują to proszę się tam udać.

Radna Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  ale  są  i  inni  mieszkańcy,  którzy  chcieliby
zobaczyć te dokumenty. 

Radny  Andrzej  Robacki –  powtórzę  jeszcze  raz  szanowny  kolego,  że  wniosek  który
złożyłem  w  Biurze  Rady  o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  nie  był  w  dniu  dzisiejszym
głosowany. 

Radny Marek Małkowski – sprawa zegara zamontowanego koło sklepu „Dubielak” – dalej
nie działa. Druga sprawa skręt do sklepu Netto – zróbmy tam porządek z kostką na chodniku.

Zastępca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor –  jeśli  chodzi  o  sprawę  zegara  to  byli  ściągani
specjaliści  do  zegara  i  się  okazuje,  że  jakiś  czas  funkcjonował,  ale  stacja  telefonii
komórkowej,  która jest  zlokalizowana na dachu bloku naprzeciw poczty (gdzie  Komenda



dzielnicowych) powoduje zakłócenia, odbija się to na pracy tego zegara. Najprawdopodobniej
trzeba będzie go gdzieś przenieść. 

Radny  Andrzej  Robacki –  do  Przewodniczącego  Komisji  Porządku  Pana  Łosiewicza  –
mieszkańcy zgłaszają problem, droga 60 przejęta, a zakręt na którym jest ustawione strzałki
podświetlane  nie  są  przejęte  i  w czyjej  one  są  gestii?.  Teraz  są  naprawione,  ale  nie  jest
uregulowany stan prawny, jest to ważna sprawa, bo mieszkańcy, którzy tam mieszkają boją
się. Już raz samochód ciężarowy prawie wjechał do domu. W związku z tym chodzi o to jak
będzie uregulowana kwestia prawna tych znaków drogowych, podświetlonych strzałek. 

Radny Tadeusz Łosiewicz – szkoda, że akurat nie było zapytania do Pana Burmistrza. Mam
ogromną prośbę,  bo ta sesja  wszystkich zmęczyła.  Mam taką prośbę,  czy można by było
(oczywiście opozycję i koalicję) zaprosić na basen. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – jestem co niedziela o 1100 zapraszam.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy ktoś z Państwa radnych
ma jeszcze uwagi, zapytania.? 

Do punktu 17
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zamykam obrady XLVIII
sesji rady Miejskiej. Dziękuję za przybycie.

Spisały:
E. Cierpikowska.
A. Piechocka

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak


