
P R O T O K Ó Ł  NR XXIII/2012
z posiedzenia XXIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu

 26 kwietnia 2012 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1320

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady 
XXIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  radnych  Rady  Miejskiej,  pana  Włodzimierza 
Śniecikowskiego  Burmistrza  Miasta  Gostynina  wraz  z  pracownikami  Urzędu  Miasta, 
zaproszonych  gości  w  osobach:  panią  Renatę  Zagórską  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej,  panią Grażynę Witkowską z-ce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gostyninie, mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia. 
Czy ktoś z państwa ma uwagi do porządku.

Burmistrz  Miasta  –  pani  przewodnicząca,  wysoka  rado,  proszę  o  wprowadzenie  do 
dzisiejszego porządku obrad trzech projektów uchwał, pierwsza dotyczy zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku numer 115/XXI/2012 w sprawie przyjęcia 
Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na 
terenie miasta Gostynina na rok 2012, drugi projekt dotyczy zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Gostyninie  z  dnia  30  grudnia  2011  roku  Nr  95/XVI/2011  w  sprawie  utworzenia  spółki  z 
ograniczona odpowiedzialnością p.n. Centrum Handlowe ,,Stara Betoniarnia” Sp. z o.o. oraz 
trzecią uchwałę odnośnie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 
2012.  Uchwały  te  były  opiniowane  na  wczorajszym  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  kto z państwa jest za tym aby 
do dzisiejszego porządku obrad wprowadzić te projekty uchwał.

Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowano następująco:
    za – 13                             przeciw – 0                               wstrzymało się –  0



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – kto  z  państwa  jest  za 
porządkiem obrad wraz z naniesionymi poprawkami.

Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:

               za – 13                            przeciw – 0                               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. Informacje o stanie bezrobocia i sposobach jego zwalczania na terenie miasta Gostynina:

• Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie,
• Urząd Miasta Gostynina.

6. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej.

7. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za 2011 rok.  

8. Podjecie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016. 

9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zaktualizowanego  Programu  usuwania  wyrobów 
zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008 – 
2032. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 
2012 roku numer  115/XXI/2012 w sprawie  przyjęcia  Programu opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 
2012.

11. Podjecie  uchwały  w sprawie:  zmiany uchwały  Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  30 
grudnia  2011  roku  Nr  95/XVI/2011  w  sprawie  utworzenia  spółki  z  ograniczona 
odpowiedzialnością p.n. Centrum Handlowe ,,Stara Betoniarnia” Sp. z o.o.

12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok.
13. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  zmieniająca  uchwałę  nr  90/XVI/2011  Rady  Miejskiej  w 

Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2012 – 2045.

14. Podjecie Rezolucji w sprawie przydzielenia koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla 
Telewizji TRWAM.

15. Przyjęcie protokołu z  XIX, XX,XXII sesji Rady Miejskiej. 
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                
D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrza Miasta –  odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za 



okres od 30 marca 2012 roku do 25 kwietnia  2012 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik  
do protokołu.

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  w  okresie  międzysesyjnym 
wpłynęło  pismo  od  radnego  Andrzeja  Robackiego  –  pismo  zostało  odczytane  przez  
Przewodniczącą Rady i stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Andrzej Reder –  czy jest już opinia JASPERS w sprawie dofinansowania inwestycji 
Term. Jak przedstawia się sprawa spółek ,,Zamek” i ,,Stara Betoniarnia”.  Następne pytanie to 
czy w tym roku jest przewidywana rozbiórka komórek przy bloku MTBS przy ul. 3 – go Maja.  
Rondo – czy odnośnie figurki Matki Boskiej będą poczynania w kwestii estetycznej.    

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – w nawiązaniu do 
interpelacji radnego Robackiego mam pytanie w sprawie pana Domagały w sprawie protokołu 
który  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  BIP-u  oraz  na  stronie  internetowej  Miejskiego 
Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli,  na  końcu  tego  protokołu  jest  zapis,  że 
dyrektorowi przysługuje  prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do konkretnych faktów 
zapisanych w protokole  oraz zgłoszenie pisemnych wyjaśnień odnośnie przyczyn powstania 
tych nieprawidłowości,  mam pytanie czy takie wyjaśnienia zostały złożone i  ewentualnie  z 
jakiego powodu nie zostały zamieszczone na stronie internetowej. 
Druga sprawa dotyczy MTBS – u, zgłaszają się mieszkańcy którzy mają problem z naliczaniem 
opłat  za  zużytą  wody, problem polega na tym,  że  na przykład zużyją  30 metrów a MTBS 
przysyła nakaz do zapłaty za 40 metrów sześciennych, jaka jest podstawa takiego stanu rzeczy.  
Następna sprawa dotyczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3, rodzice dzieci którzy 
korzystają z tego placu zwłaszcza w weekend mają prośbę aby otworzyć bezpośrednią furtkę 
dostępu na ten  plac  aby nie  trzeba  było  przechodzić  przez  całą  szkołę.  Skoro  jestem przy 
temacie Szkoły Podstawowej Nr 3 to mam pytanie kiedy zostanie wykonane ogrodzenie szkoły 
oraz naprawa chodnika i schodów. 
Następne moje pytanie dotyczy reklam umieszczanych na stronie internetowej gostyninpl.. na 
jakiej  podstawie są te reklamy umieszczane, chodzi mi między innymi o indeksfirmpl.,  czy 
gostynin.ork., zdaje się że reklamowanie firm na stronach urzędowych jest zabronione.
Pojawiła się być może plotka, czy prawdą jest, że auto służbowe zostało skradzione.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłyą na obrady 
panią Teresę Kiereś podinspektora  Wydziału Promocji Miasta. 

D o  p u n k t u  5

Informacje o stanie bezrobocia i sposobach jego zwalczania na terenie miasta Gostynina:

• Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie,

Z-ce  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gostyninie  Grażyna  Witkowska  – 
przedstawiła  informację  o stanie  bezrobocia  i  sposobach jego zwalczania  na terenie  miasta 



Gostynina – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.  

Radna Lidia Pawikowska – czy dotacje na otwarcie działalności gospodarczej już do państwa 
dotarły, czy jeszcze czekacie.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie Grażyna Witkowska – jeżeli 
chodzi  o  dotacje  to  będą  one  wszystkie  udzielone  w  ramach  programu,  a  wnioski  będą 
wydawane od 30 kwietnia i w ramach tego funduszu planowane jest 50 dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.   

Radny Andrzej Reder –  czy państwo monitorujecie te firmy które otrzymały te dotacje, jak 
wygląda efekt tego działania, czy one funkcjonują na rynku, są to przecież nie małe pieniądze.  

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie Grażyna Witkowska – jeżeli 
chodzi o efektywność udzielonych dotacji to jest ono dość duża, była robiona analiza od roku 
2004 i te dotacje które były udzielone w danym roku funkcjonują do dnia dzisiejszego i tak z  
2004 roku 58,3% podmiotów funkcjonuje nadal, z 2005 roku – 55,6%, z 2006 roku –  53,8%, z 
2007 roku – 66,3%, z 2008 roku – 63%, z 2009 roku –  73%  a z 2010 roku – 92,2%. Nie są to  
pieniądze które udzielane są na rok a później te zakłady pracy są zamykane. Wynika jednak z 
tego to, że te podmioty w większości działają nadal.       

Radny Marek Małkowski  –  z tych  wskaźników które,  przedstawiła  nam pani  wynika,  że 
bezrobocie  wzrasta,  czy  jako  urząd  pracy  podjęliście  państwo  jakieś  kroki  i  czy  też 
organizujecie szkolenia w konkretnych zawodach których brakuje na rynku.   

Z-ce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie  Grażyna Witkowska – jeżeli 
chodzi o środki z funduszu pracy to środki te przyznawane są algorytmem i środki te dzielone 
są centralnie. Tutejszy urząd pracy nie ma wpływu na wysokość tych środków, jest to czysto 
matematyczny przelicznik  i  z  tego przelicznika  środki  dzielone  są  na poszczególne  urzędy 
pracy. Wszystkie urzędy pracy otrzymały mniej środków jeżeli chodzi o fundusz pracy. Jedynie 
co możemy zrobić, to występować o inne środki co też robimy w ramach programów EFS.
W  ubiegłym  roku  dodatkowo  wystąpiliśmy  o  przywrócenie  środków  tak  zwanych  zadań 
fakultatywnych, które dostaje urząd, są to środki które powinny być przeznaczane na zakup kart  
rejestracyjnych,  zawiadomień  dla  bezrobotnych,  wszystkie  środki  związane  z  korpusem 
informatycznym i wystąpiliśmy do Ministerstwa o przerzucenie z tej rezerwy na fundusz pracy, 
taką zgodę uzyskaliśmy i było to ponad 90 tysięcy złotych.          
Jeżeli chodzi o szkolenia to w roku ubiegłym nie organizowaliśmy w ogóle szkoleń. W tym 
roku  zdecydowaliśmy  się  na  zorganizowanie  szkoleń  dla  33  osób,  będą  to  szkolenia 
indywidualne,  to  znaczy bezrobotni  zwracają  się  z  wnioskiem o  zorganizowanie  szkolenia,  
wniosek ten musi być odpowiednio umotywowany i bezrobotni w tym wniosku wskazują jak 
ukończenie tego szkolenia wpłynie na zwiększenie ich szans w znalezieniu pracy. Niektórzy z 
bezrobotnych  nawet  deklarują  już  zatrudnienie  u  konkretnego  pracodawcy.  W  tym  roku 
wpłynęły wnioski od bezrobotnych na operatora koparko ładowarki dla 6 osób w tym dla 4 z  
miasta Gostynina, na koparko ładowarki jedno naczyniowej 2 osoby w tym jedna z Gostynina, 
na  kwalifikację  wstępną  przewóz  rzeczy  4  osoby  w  tym  2  z  miasta  Gostynina,  na  kurs 
podstawowy przewozu  rzeczy szkolenie  okresowe jedna  osoba  z  gminy Sanniki,  szkolenia 
barmańskie jedna osoba z Gostynina, prawo jazdy kategorii C jedna osoba z Gostynina, mała 
gastronomia jedna osoba z Gostynina, kurs księgowości jedna osoba, kurs języka migowego 
jedna  osoba,  pielęgniarka  środowiskowo  rodzinna  jedna  osoba,  fakturzysta  z  obsługą 
komputera i  kas  fiskalnych jedna osoba i  szkolenie podstawowe strażaka 2 osoby z miasta 



Gostynina.             

Radny Andrzej Reder –   czy państwo zarejestrowali zjawisko związane z budową autostrad 
które są w okolicy Gostynina, czy one w jakiś sposób wpłynęły na rynek pracy w naszym 
powiecie. Czy monitorujecie takie zjawiska.     

Z-ca  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gostyninie  Grażyna  Witkowska  – nie, 
ponieważ jeśli chodzi o autostrady to są to firmy zewnętrzne które mają swoich pracowników i 
nie zgłaszają do nas żadnych potrzeb.    

Radny Andrzej Reder –  czego się uczyć aby zwiększyć sobie szansę aby dostać pracę na 
naszym rynku.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie Grażyna Witkowska – jest to 
bardzo trudne pytanie ponieważ jak analizujemy oferty pracy, to jeżeli chodzi o stanowiska z  
wyższym  wykształceniem  to  takich  ofert  na  terenie  naszego  powiatu  jest  bardzo  mało. 
Najwięcej ofert pracy które spływają to związane są z budownictwem i handlem i oczywiście 
prace sezonowe.

Radny  Paweł  Kalinowski  –  w  urzędzie  pracy  jest  zarejestrowanych  48  osób 
niepełnosprawnych, ile takich osób dostało prace w 2011 roku. 

Z-ca  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gostyninie  Grażyna  Witkowska  –  nie 
prowadzimy takich rejestrów ile osób niepełnosprawnych otrzymało oferty pracy.  
Ofert dla osób niepełnosprawnych w zasadzie nie ma. Ale dla takich osób chcemy w tym roku 
zorganizować szkolenia, być może to w jakiś sposób poprawi ich sytuację.  

Radny  Andrzej  Reder  –  chciałbym  wrócić  do  poprzedniej  kwestii,  wymieniła  pani  dwa 
główne zawody to jest budownictwo i handel. Problem polega na tym, że młodzież nie garnie  
się do szkolnictwa zawodowego, mimo tego że ogólny pogląd społeczny jest taki że brakuje 
fachowców. Nie ma ludzi z konkretnymi zawodami. Myślę, że przyczyny są głębsze. Nie ma 
również ofert  pracy dla ludzi w Gostyninie po studiach i  takich miast w Polsce jest  coraz 
więcej.    

Radny  Marek Małkowski  –  czy  macie  państwo w swojej  ofercie  propozycje  dla  firm w 
postaci jakiś ulg, aby zachęcać pracodawców do zatrudniania osób.  

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie Grażyna Witkowska –  firmy 
takie mogą skorzystać z doposażeń do miejsc pracy i jest to kwota 19.000 zł. Ponadto mogą 
korzystać  z  prac  interwencyjnych  gdzie  przez  pewien  okres  jest  dofinansowywane 
wynagrodzenie,  z  tym,  że  jeśli  chodzi  o  prace  interwencyjne  to  pracodawca  musi  złożyć 
deklaracje dalszego zatrudnienia. Również pracodawcy korzystają ze stażystów  przez pół roku. 
 
Burmistrz Miasta – jeśli chciałbym przyjąć jednorazowo 50 osób to czy jesteście w stanie 
dofinansować te miejsca pracy.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie Grażyna Witkowska – niestety 
ale nie. 



• Urząd Miasta Gostynina.

Wiceburmistrz Jadwiga Kaczor –  przedstawiła informację o stanie bezrobocia i sposobach 
jego  zwalczania  na  terenie  miasta  Gostynina  –  materiał  na  piśmie  stanowi  załącznik  do  
protokołu.  

Radni nie zgłaszali pytań. 

D o  p u n k t u  6

Sprawozdanie  z  oceny  zasobów pomocy  społecznej  w oparciu  o  analizę  lokalnej  sytuacji  
społecznej i demograficznej.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  przedstawiła 
sprawozdanie  z  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  w  oparciu  o  analizę  lokalnej  sytuacji 
społecznej i demograficznej – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

(…) po przerwie.

D o  p u n k t u  7

Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami  
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za  
2011 rok.  

Naczelnik Wydziału spraw Obywatelskich Hanna Adamska – przedstawiła sprawozdanie z 
realizacji Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok – materiał na piśmie  
stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań

D o  p u n k t u  8

Podjecie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016. 

Podinspektor  Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – z danych Komendy Powiatowej 
Policji  w Gostyninie  wynika,  że  problem związany z  przemocą  domową na terenie  miasta  



utrzymuje  się  od  kilku  lat  na  podobnym  poziomie.  W  2010  roku  przeprowadzono  81 
interwencji  domowych,  a  w 2011  policjanci  interweniowali  74  razy.  Wśród podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w 2010 roku 23 rodziny objęto pomocą z uwagi na 
występującą przemoc, w 2011 roku wsparcia z tego tytułu udzielono 32 rodzinom. W rejestrach 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku figurowało 70 osób 
zgłoszonych przez członków rodziny, policję, prokuraturę, pracowników socjalnych, oraz inne 
osoby  celem rozpoczęcia  procedury  zobowiązania  do  leczenia  odwykowego.  W roku  2011 
zgłoszonych było 132 osoby. Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych 
dla miasta Gostynina przeprowadzona na zlecenia Burmistrza Miasta Gostynina w 2009 roku 
wskazała że co dziesiąty uczeń był ofiarą pobicia w szkole, co czternasty był zmuszany do 
robienia rzeczy niechcianych, zaś napadniętych i okradzionych zostało 4% młodych ludzi. W co 
trzeciej rodzinie serwuje się wyzwiska, w co czternastej dzieci są bite. Co szósty uczeń jest  
karcony  w  sposób  niebezpieczny  dla  zdrowia.   Co  ósmy  z  badanych  dorosłych  jest 
zwolennikiem surowego  wychowania.   Adresatami  programu są:  rodziny i  osoby dotknięte  
bezpośrednio  zjawiskiem  przemocy,  rodziny  i  osoby  zagrożone  zjawiskiem  przemocy, 
przedstawiciele  instytucji  i  służb  pracujących  z  osobami  i  rodzinami  dotkniętymi  bądź 
zagrożonymi  przemocą.  Cele  szczegółowe  programu  to  koordynacja  działań  pomocowych 
lokalnych  podmiotów  i  tak  zadanie  pierwsze  to  działalność  Miejskiego  Zespołu 
Interdyscyplinarnego  do  spraw  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.  Działalność  tego 
zespołu  ma  na  celu  szybkie  i  skuteczne  podejmowanie  działań  zmierzających  do  do 
zapewnienia  bezpieczeństwa  oraz  zatrzymania  przemocy  w rodzinie,  a  także  planowanie  i 
realizacja działań pomocowych na podstawie diagnozy potrzeb. Zadaniem tego zespołu jest:  
kompleksowa  pomoc  rodzinom  dotkniętym  zjawiskiem  przemocy,  przyjmowanie  zgłoszeń 
dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu powstrzymywanie 
przemocy,  wypracowanie  interwencji  kryzysowej  wobec  ofiar  i  sprawcy  przemocy  oraz 
opracowanie  adekwatnej  strategii  postępowania,  kierowanie  ofiar  i  sprawców przemocy do 
odpowiednich  specjalistów,  monitorowanie  sytuacji  w  rodzinach  w  których  dochodzi  do 
przemocy  a  w  szczególności  uruchomienie  współpracy  między  różnymi  instytucjami 
pomocowymi,  zbieranie  materiałów dowodowych zgodnie  z  procedurą ,,Niebieskiej  Karty”, 
gromadzenie  informacji  na  temat  instytucji  udzielających  pomocy  rodzinom  w  których 
występuje  zjawisko  przemocy  domowej,  analiza  wniosków  o  wszczęcie  postępowania  w 
sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem 
alkoholu  a  stosowaniem  przemocy.  Zadanie  drugie  to  działalność  Miejskiego  Punktu 
Konsultacyjno – Informacyjnego dla Ofiar  przemocy w Rodzinie i  Osób Uzależnionych od 
Alkoholu i Narkomanii mająca na celu wsparcie prawne i psychologiczne ofiar przemocy oraz 
podejmowanie działań korekcyjno – edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie.    
Następny cel to systematyczna edukacja środowiska lokalnego a jego zadanie to promowanie 
efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z 
agresją  i  złością.  Kolejny  cel  to  systematyczna  edukacja  przedstawicieli  różnych  grup 
zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie, chodzi tu o szkolenia które 
są już przeprowadzane dla tych wszystkich grup które zajmują się problematyką. 
Źródłem finansowania są środki pozyskiwane z koncesji alkoholowej.       

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisje  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 



sprawie  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016.   
         
                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 13 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 117/XXIII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zaktualizowanego  Programu  usuwania  wyrobów  
zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008 – 2032.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i 
Leśnictwa Halina  Fijałkowska  –   program usuwania  wyrobów azbestowych  był  przyjęty 
uchwałą rady w 2008 roku i na podstawie tego programu gmina może się ubiegać o dotację dla  
osób czy właścicieli nieruchomości prywatnych, transport, usuwanie i utylizację tych odpadów. 
W związku z tym, że w przeciągu tego okresu od podjęcia pierwszej uchwały zgłosiło się wielu 
właścicieli nieruchomości nie ujętych w tym programie, a warunkiem skorzystania z dotacji jest  
umieszczenie w tym programie tych nieruchomości czy też tych obiektów na których znajduje 
się azbest,  w związku z tym należy aktualizować ten program aby dostosować go do stanu 
istniejącego.  W  związku  z  tym  pierwsza  aktualizacja  była  w  2010  roku
i teraz jest kolejna. Aktualizacja polega na dopisaniu obiektów które nie były objęte, ponadto 
aktualizujemy  tabelkę  dotyczącą  wykazów  obiektów  z  których  wyroby  azbestowe  zostały 
usunięte.               

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisje  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne.

Radny Tadeusz Łosiewicz – nie zgadzam się z zarządzeniem Ministra jeśli chodzi o likwidacje 
azbestu dlatego, że osoby które położyły eternit to wydały pieniądze za materiał i wykonanie i  
okazuje się że w tej chwili  może być tylko zrefundowane zdjęcie tego eternitu, utylizacja i 
transport. Ale osoba, która położyła eternit to wydała pieniądze i był to materiał dopuszczony 
na rynku i  moim zdaniem nie  do  końca jest  ta  sprawa dobrze  rozwiązana.  Nie dobrze,  że 
państwo tylko refunduje usunięcie tego eternitu, uważam, że chociaż w części powinny być 
refundowane  koszty  nowego  pokrycia  dachowego.  Ponadto  mówi  się  tylko  o  osobach 
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a co z osobami fizycznymi które w 
swoim  budynku  prowadzą  działalność  gospodarczą   one  przecież  płacą  wyższe  podatki.  
Uważam, że te osoby również powinny być objęte tym programem.          

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i 
Leśnictwa Halina Fijałkowska –  program, który był  wcześniej  przyjęty to były tam ujęte 
środki finansowe co do realizacji tego programu. Program głównie zawiera zapis,  że środki  
finansowe realizacji tego programu w zasadzie w głównej mierze ponoszą osoby fizyczne czyli 
właściciele nieruchomości na których znajduje się wyrób zawierający azbest i tak to jest ujęte w 
programie. Tutaj są możliwości stworzone przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej,  oni  ze  swych  środków  deklarują  pomoc  poprzez  gminę  osobom  fizycznym  na 



ułatwienie zarówno programu jak i dostosowania swoich obiektów do wymogów. W związku z  
tym jest możliwość na zdjęcie wyrobów azbestowych, program ten jest przyjęty do 2032 roku. 
Mówi pan, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma możliwości, oczywiście że ma 
ja już na wczorajszym posiedzeniu komisji  to panu wyjaśniałam.  Tylko nabór wniosków o 
dofinansowanie Wojewódzki Fundusz nie ogranicza tylko do gmin, mogą również ubiegać się 
osoby które prowadzą działalność gospodarczą, jeżeli spełnią określone warunki które określa 
Wojewódzki Fundusz.                

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie  przyjęcia  zaktualizowanego  Programu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z 
obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008 – 2032.
                
                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 13 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 118/XXIII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca  
2012  roku  numer  115/XXI/2012  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok  
2012. 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i 
Leśnictwa Halina  Fijałkowska  –   na  poprzedniej  sesji  przyjmowaliście  państwo uchwałę 
dotyczącą programu opieki nad zwierzętami,  w treści  tej  uchwały w paragrafie 3 był zapis 
dotyczący  obowiązku  publikacji  tej  uchwały  w  Dzienniku  Urzędowym.  Biuro  prawne 
Wojewody zwróciło nam uwagę, że ten akt prawny przyjmowany przez radę nie jest prawem 
miejscowym w związku z tym zawiera tylko obowiązki dla gminy, nie dotyczy jakby ogółu 
mieszkańców w związku z tym nie podlega publikacji.         

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisje  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne.
            
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie  zmiany uchwały  Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  29  marca  2012 roku numer 
115/XXI/2012  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2012.  
                
              
                       Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 13 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 119/XXIII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  11

Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia  
2011 roku Nr 95/XVI/2011 w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością  
p.n. Centrum Handlowe ,,Stara Betoniarnia” Sp. z o.o.

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  w tej uchwale przyjętej w 
grudniu 2011 roku w paragrafie 1 określone było, że jako kapitał do spółki zostanie wniesiona 
część  pieniężna  w  postaci  200.000  zł.  i  jako  część  niepieniężna  do  wartości  budynków
i gruntów na tym obiekcie. W tamtym czasie jeszcze nie wiedzieliśmy jaka to będzie wartość 
tego obiektu, po zakończeniu budowli został przygotowany operat szacunkowy i na bazie tego 
operatu  złożyliśmy  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do  założenia  tej  spółki  w  biurze 
notarialnym.  Głównie zaczęła  się  rozbijać  sprawa o podatek  vat,  podatek  ten  wynosi  23%, 
wartość tego obiektu wynosi 28 milionów 28 tysięcy więc wartość vat-u wynosiłaby 4 miliony 
600 złotych, którą należałoby uregulować jak najszybciej. W pierwszej wersji, pani notariusz 
kontaktowała  się  z  Krajową  Informacją  Podatkową,  która  wyjaśniła,  że  od  tego  wkładu 
niepieniężnego nie ma vat-u to znaczy do roku 2009 co wynikało z ustawy, jednak po kilku 
dniach otrzymała telefon bo okazuje się iż ten vat jednak obowiązuje. My również zwróciliśmy 
się do Krajowej Informacji Podatkowej przedstawiając, że na tym obiekcie będzie prowadzona 
działalność publiczna która wynika z ustawy o samorządzie ale oprócz tego będzie wynajem 
pomieszczeń i pewne sprawy zaczęły się ze sobą kłócić, czy ten podatek powinien być czy też 
nie.  Wspólnie  z  Krajową Informacją Podatkową ustaliliśmy, że wystąpimy do Prezesa Izby 
Skarbowej o indywidualną interpretację w tej sprawie, ale jednak wszystko wskazuje na to, że 
powinniśmy zapłacić. Jak państwo wiecie że przekazanie tego majątku spółce związane było z 
tym aby ta  spółka przejęła od nas wykup wierzytelności,  jak i  tę  formę finansowania tego 
obiektu  i  aby  ta  spółka  zabezpieczyła  ten  wykup  na  majątku  przekazanym  przez  nas.  W 
związku z tym, że nie chcemy ponosić tak dużego vat-u to rozpoczęliśmy rozmowy z bankiem, 
czy ewentualnie byłaby taka możliwość aby spółka eksploatacyjna bo ona by spełniała taka rolę  
a więc wynajmowała pomieszczenia i pobierała środki i spłacała kredyt jaki by zaciągnęła na 
wykup tych wierzytelności. Natomiast poręczeniem tego kredytu byłby majątek tego obiektu 
który  stanowiłby  własność  gminy.  Czyli  gmina  poręczyłaby  hipoteką  na  tym  majątku,  w 
zasadzie  nie  ma  różnicy,  ponieważ  ta  spółka  jest  również  majątkiem  gminy,  bo  to  jest 
jednoosobowa spółka skarbu gminy jak i również sam ten majątek. Bank zaoferował, że takie  
rozwiązanie  przyjmie  i  dlatego  też  przedstawiliśmy  państwu  projekt  tej  uchwały,  że 
przekazujemy tylko kapitał pieniężny zmniejszając go o z 200.000 zł. do 150.000 zł., bo od tego 
kapitału nie ma podatku vat, a zmniejszyliśmy dlatego, że przygotowując budżet na 2012 rok, 
prace rozpoczynają się już w miesiącu wrześniu i październiku i skalkulowaliśmy koszty jakie 
ta spółka będzie ponosiła chodzi nam głównie o energie elektryczną, wodę, ścieki  i podatki i  
teraz  okazuje się, że w jednym obiekcie w jednej hali we wszystkich pomieszczeniach będą 
liczniki odrębne, czyli osoba wynajmująca takie pomieszczenie będzie podpisywała umowę  za 
zużycie energii energetycznej z zakładem energetycznym i będzie się indywidualnie rozliczać, 
czyli  nie  będzie  już  tego  obciążenia  tymi  kosztami  a  będzie  pomniejszone,  dlatego 
pomniejszyliśmy tę kwotę z 200.000 zł. na 150.000 zł., a z kolei chcemy te środki przeznaczyć 
na energie elektryczną ale już przy dalszych umowach.                                                

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisje  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne.

Radny Andrzej Reder – wygląda na to, że start tej spółki nie będzie łatwy, należy wszystko 
zorganizować  i  jednocześnie  spłacać  kredyt  tak  to  zrozumiałem.  Chciałem  zapytać  panią 



burmistrz, jak wygląda sprawa kontraktowania przyszłych najemców, czy tacy są, jaka będzie 
cena jednego metra kwadratowego. Ponadto termin otwarcia tego obiektu ciągle się przesuwa. 

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – termin oddania nie jest zależny od nas, toczyliśmy boje 
z zakładem energetycznym i mam nadzieję, że już niebawem to zostanie zakończone. Jeżeli  
chodzi o zainteresowanie wynajmem to jest ono bardzo duże, wpływają do nas wnioski które 
zostaną przekazane zarządowi spółki.   

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  odnośnie  jeszcze 
finansowania i spłaty kredytu, proszę państwa to się będzie odbywało w ten sposób, że gmina  
będzie musiała wyrazić zgodę na poręczenie tego kredytu na tym obiekcie, czyli na hipotece o 
wartości załóżmy 20 milionów złotych. Musi być przygotowany biznesplan z którego będzie 
wynikało kiedy, ile, w jakiej wysokości będzie osiągała przychody aby mogła spłacać kredyt i  
nie  oznacza  to,  że  od  momentu  założenia  spółki  od  razu  nastąpi  spłata,  to  trochę  potrwa, 
ponieważ przygotowanie przetargu i przeprowadzenie go również w czasie się przesunie.    

Radny  Andrzej  Reder –  ja  to  rozumiem.  Byłem zwolennikiem i  nadal  jestem powołania 
spółki, dobrze by było aby to był jakiś menadżer który ma w tym doświadczenie.    
            
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  30  grudnia  2011  roku  Nr 
95/XVI/2011 w sprawie  utworzenia  spółki  z  ograniczona  odpowiedzialnością  p.n.  Centrum 
Handlowe ,,Stara Betoniarnia” Sp. z o.o. 
                
                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 13 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 120/XXIII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  12

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  – należy  wprowadzić  do 
budżetu na 2012 rok określone kwoty dochodów, ponieważ otrzymaliśmy dotacje  celowe z 
budżetu  państwa,  Wojewoda  przekazał  nam  decyzje  o  wprowadzeniu  tych  kwot.  Kwota 
6.687,03 zł., przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
dla rolnictwa. Otrzymaliśmy również dotacje dla uczniów w wysokości 131.336 zł. na pomoc 
materialną o charakterze socjalnym. Od poprzedniego roku wszystkie gminy zobowiązane są w 
partycypowaniu w tym zadaniu i przekazaniu swoich własnych środków w wysokości 20% aby 
móc skorzystać z tej przyznanej dotacji, dlatego też z naszych środków w wysokości 32.834 zł.  
przeznaczamy na realizację tego zadania co stanowi to 20% i wydatki w tej pierwszej fazie na 
tę pomoc socjalną dla uczniów będą wynosiły 164.170 zł. 
Przy poprzedniej uchwale mówiliśmy o tym, że zmniejszyliśmy wkład pieniężny do spółki o 
50.000  zł.  i  tę  kwotę  proponujemy  przeznaczyć  na  realizację  zakupu  energii  elektrycznej.  
Ponieważ w ostatnim czasie została podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego w 
związku z tym musieliśmy przed podpisaniem umowy zabezpieczyć środki na realizację tego 
zadania, czyli z energii elektrycznej przenieść decyzją burmistrza na konserwację oświetlenia 



ulicznego  i  teraz  proponujemy  zwiększyć  oświetlenie  energetyczne  aby  móc  realizować  to 
zadanie. Po otrzymaniu tej dotacji zmienił się plan wydatków, dlatego został do tego projektu 
uchwały dołączony załącznik. Dochody nasze zwiększą się o 170.857 zł.           

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisje  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok. 
         
                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 13 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 121/XXIII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

                                            
                                                       (sale posiedzeń opuściła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  

                                                                            Agnieszka Korajczyk – Szyperska)  

D o  p u n k t u  13

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  
30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045.

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – w związku z tym, że uchwała 
wprowadza  pewne  zmiany  w  planie  dochodów  jak  i  wydatków,  które  mają  wprawdzie 
niewielki wpływ gdyż to nie jest duża kwota, na wszystkie wskaźniki to zmienia się również 
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2045. W uchwale tej zaznaczyliśmy państwu 
wytłuszczonym drukiem te miejsca które uległy zmianie odnośnie dochodów jak i wydatków. 
Zmiany te wynikają z tych 170.857 zł.           

Projekt  tej  uchwały był  opiniowany przez  Komisje  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok. 
         

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 122/XXIII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  14

Podjęcie  Rezolucji  w sprawie przydzielenia  koncesji  na cyfrowe nadawanie naziemne dla  
Telewizji TRWAM. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –   został  państwu  przesłany 
projekt tej uchwały i na komisjach zaopiniowana.
Telewizja TRWAM dociera do milionów ludzi na całym świecie, w tym wielu mieszkańców 
Gostynina niezwykle przywiązanych do swej stacji. Są to ludzie głębokiej wiary katolickiej, 
niejednokrotnie w podeszłym wieku i wątłym zdrowiu. Ludzie oczekujący prawa do posługi 
duszpasterskiej  uzyskiwanej  za  pośrednictwem  współczesnej  nowoczesnej  technologicznie 
telewizji.  Decyzja  Krajowej  Rady  Radiofonii  i  Telewizji  odmawiająca  dostępu  Telewizji 
TRWAM do naziemnej telewizji cyfrowej wzbudziła w nich poczucie krzywdy i dyskryminacji.  
W środowiskach tych istnieje uzasadniona obawa, że brak koncesji spowoduje zahamowanie 
rozwoju tej  stacji,  a w przyszłości  może doprowadzić do jej  upadku. Należy podkreślić,  że 
Telewizja TRWAM jest jedyną w Polsce stacją o charakterze religijnym. Występując naprzeciw 
naszym mieszkańcom pozwoliliśmy sobie przygotować tę Rezolucję.   

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisje Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisję  
Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej, oraz Komisję Edukacji, Kultury i Sportu –  
opinie pozytywne.

Radny Paweł Klinowski – chciałbym dodać, że w podobnym  tonie Rada Miasta uchwaliła 
Rezolucje  dla  stacji  Radio  Maryja,  myślę,  że  powinniśmy  wyjść  naprzeciw  mieszkańcom 
Gostynina. Podjecie takiej Rezolucji jest jak najbardziej zasadne.  

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –  odczytała  treść  Rezolucji  w 
sprawie przydzielenia koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji TRWAM. 
        
                       Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych, 
                                                                           przeciw - 0 radnych,   
                                                       wstrzymujących się - 0 radnych.

Radny Andrzej Robacki odstąpił od głosowania nad Rezolucją. 

REZOLUCJA  NR 123/XXIII/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  15

Przyjecie protokołu XIX, XX,XXII sesji Rady Miejskiej. 

Za przyjęciem protokołu z XIX, XX i XXII sesji Rady Miejskiej głosowało 9 radnych, przy 3  
wstrzymujących.
Protokoły zostały przyjęte.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

                                                                     
   (salę posiedzeń opuścił radny Paweł Kalinowski)



(…) po przerwie.

D o  p u n k t u  16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – proszę państwa, na poprzedniej 
sesji  wpłynęły cztery interpelacje,  w tym trzy radnego Andrzeja Robackiego i  jedna radnej 
Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej, radni otrzymali już odpowiedzi na piśmie, jeśli ktoś będzie 
chciał się z nimi zapoznać to są one dostępne w Biurze Rady.
Jeżeli  chodzi  o  dzisiejsze pismo które  wpłynęło do Biura  Rady od radnego Robackiego to  
pozwolę sobie odczytać informację na to pismo – pismo wraz z informacją stanowią załączniki  
do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  już  na  poprzedniej  sesji 
informowałam,  że  został  opracowany  w  Statucie  wzór  interpelacji  do  którego  proszę  się 
stosować, ponadto przypominam również, że termin składania interpelacji również jest zawarty 
w tym statucie. 

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – radny Reder pyta o ocenę  JASPERS dotyczącą projektu 
Term  Gostynińskich  informuję,  iż  ocena  ta  jeszcze  trwa.  Została  nam  przesłana  wstępna 
informacja nie zgłaszająca żadnych uwag ale to postępowanie jeszcze się toczy. 
Jak  wygląda  sprawa  spółek  Zamek  i  Stara  Betoniarnia  –  informuję,  iż  na  2  maja  br.  są 
umówione akty notarialne, cała procedura przygotowania dokumentów została już dokonana. 
Odnośnie rozbiórek komórek przy ulicy 3 – go Maja to z tych komórek korzystali głównie 
mieszkańcy budynku numer 20, została tam już wykonana instalacja gazowa i w tej  chwili 
prowadzone  jest  w  starostwie  postępowanie  aby  uzyskać  pozwolenie  na  rozbiórkę  tych 
komórek. Jeśli chodzi o figurkę przy rondzie to myślę, że dobrze by było aby wykonawca ją 
odmalował bądź wypiaskować, należałoby sprawdzić w jakim ona jest stanie.   
Następne zapytania zadała radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska, nie ma jej na sali więc nie 
wiem czy udzielać odpowiedzi.

Radny Zbyszek Jakubaszek –  skoro  nie  ma zainteresowanej  to  chyba  nie  ma obowiązku 
udzielania odpowiedzi.

Radca Prawny Barbara Semeniuk – czy państwo radni jesteście zainteresowani odpowiedzią.

Radny Andrzej Robacki –  myślę, że skoro były zapytania to można udzielić odpowiedzieć, 
takie jest moje zdanie.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – radna Korajczyk zwróciła uwagę, że w BIP – e jest 
zamieszczony protokół z kontroli i pytanie jest czy pan dyrektor Domagała złożył wyjaśnienia
i dlaczego one nie są zamieszczane w BIP – e. Cała dokumentacja postępowania znajduje się w 
Miejskim  Zespole  Ekonomicznym  Szkół  i  Przedszkoli  i  tam  można  się  zapoznać  z  tymi 
dokumentami a w BIP – e jest tylko zamieszczony protokół z przeprowadzonej kontroli. Drugie 
pytanie radnej dotyczyło sytuacji w MTBS – e, mieszkańcy zgłaszają problem z rozliczaniem 
wody, że MTBS przesyła do rozliczenia dane nie zgodne z faktycznym zużyciem. Na dzień 
dzisiejszy udało mi się zdobyć taką informację, że te rozliczenia prowadzone są na podstawie 
regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą i  różnice o których jest  tutaj  mowa wynikają 



najprawdopodobniej  z  różnicy  odczytów pomiędzy  licznikiem głównym a  licznikami  które 
znajdują się w mieszkaniu.

Radna Małgorzata Kostun – czy jest legalizacja tych wodomierzy.
  
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – wodomierz to urządzenie które posiada legalizację. 

Burmistrz Miasta – proszę państwa są to lokale socjalne, dochodzi tam do takich sytuacji, że 
zrywane są plomby i  odczyty z indywidualnych mieszkań nie pokrywają się  z odczytem z 
głównego licznika.                        
  
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – następne pytanie radnej Korajczyk dotyczyło prośby o 
otworzenie furtki na plac zabaw. Gdyby rodzice zgłosili się z taką prośbę do pana dyrektora to 
oczywiście zostałoby to wejście udostępnione, my skontaktujemy się z panem dyrektorem w tej 
sprawie  i  poprosimy  o  udostępnienie.  Jeśli  chodzi  o  naprawę  ogrodzenia  i  schodów 
wejściowych do Szkoły Podstawowej Nr 3, to miasto posiada kompleksowe zagospodarowanie 
terenu i prace dotyczące zagospodarowania całego tamtego terenu będą wykonywane w ramach 
środków w budżecie,  ale pan dyrektor też może rozpocząć tę realizacje w ramach środków 
które  posiada  w  swoim  budżecie  i  takowe  starania  podjął  i  będzie  wykonywał.  Następne 
pytanie,  to  jaka  jest  podstawa  umieszczania  reklam  na  stronie  urządmiastagostynin.pl., 
informuję  iż  tam nie  są  zamieszczane  reklamy,  a  banery  które  są  tam zamieszczone  to  są 
odnośnikami tak zwanymi linkami do stron zawierających spis czy też indeks pism. Ostatnie 
pytanie radnej to czy prawdą jest iż zostało skradzione służbowe auto urzędu, potwierdzam tę 
informację  samochód służbowy został  skradziony podczas  wyjazdu do Langenfeld.  Wraz  z 
kierowcą  ten  samochód  został  Urząd  Miasta  użyczył  delegacji  Związkowi  Nauczycielstwa 
Polskiego,  która  została  zaproszona  do  Langenfeld  przez  panią   Przewodniczącą 
Stowarzyszenia wspierającego partnerstwo szkół. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił 
o  użyczenie  tego  samochodu  w  celu  umożliwienia  członkom  przejazdu  na  jubileusz 
dziesięciolecia stowarzyszenia i współpracy.                             

D o  p u n k t u  17

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – do Biura Rady wpłynęło pismo 
z  Ministerstwa  Sprawiedliwości  Departamentu  Sądów,  Organizacji  i  Analiz  Wymiaru 
Sprawiedliwości  odnośnie  sytuacji  zniesienia  Sądu  Rejonowego  w  Gostyninie,  z  którego 
wynika  że  ,,celem  omawianej  reformy  sądownictwa  jest  zrelacjonowanie  nadmiernie  
rozdrobnionej struktury sądownictwa powszechnego, a nie marginalizowanie miast. Istotne jest  
przy  tym,  iż  zgodnie  z  postanowieniem  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  władza  
sądownictwa  jest  niezależna  od  innych  władz.  Tym  samym,  Minister  Sprawiedliwości  
kształtując sieć sądownictwa powszechnego nie jest w żaden sposób ograniczony założeniami  
reformy  administracyjnej  i  podziałem  terytorialnym  kraju”, z  treścią  całego  pisma  można 
zapoznać się w Biurze Rady.  
Burmistrz  Miasta  Gostynina  Włodzimierz  Śniecikowski  oraz  Gostynińskie  Towarzystwo 
Popierania Twórczości  Plastycznej  mają zaszczyt  zaprosić  na wystawę twórczości  Tadeusza 
Koprowicza,  która  odbędzie  się  27  kwietnia  o  godzinie  17:00  w  sali  kolumnowej  Zamku 
Gostynińskiego.  



Następne zaproszenie jest na 3 maja, na uroczystości miejskie na godzinę 10:00 w kościele przy 
ul. Jana Pawła II, następnie przemarsz ulicami, koncert w Miejskim Centrum Kultury i złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Piłsudskiego.    

Radny  Andrzej  Robacki  –  mam  prośbę,  aby  pracownicy  urzędu  odpowiadali  prosto  na 
interpelacje  chcę  powiedzieć,  że  w  interpelacji  pytałem  kiedy  zostało  uzyskane  ostateczne 
pozwolenie na budowę i nie otrzymałem takiej odpowiedzi.    
    
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – gdyby to pozwolenie  było to  na pewno pan radny 
uzyskałby taką informację. Natomiast przytoczył pan pozycje z harmonogramu która została  
spisana,  natomiast  w  którejś  z  wcześniejszych  interpelacji  była  też  informacja  że  jest  to  
częściowa zapłata.    

Radny Andrzej Robacki –  nie z harmonogramu gdyż nie został on nam udostępniony mamy 
tylko dostęp do protokołu odbioru 02/2011 jako załącznik do faktury.  
    
Burmistrz  Miasta  – koniecznie  załącznik  do  faktury  inżyniera  kontraktu  gdyż  on  za  to 
odpowiada, czy wykonane czy też nie. 

D o  p u n k t u  18

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  zamknęła obrady XXIII sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          


