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

 30 maja 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 
XXIV sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  radnych  Rady  Miejskiej,  pana  Włodzimierza 
Śniecikowskiego  Burmistrza  Miasta  Gostynina  wraz  z  pracownikami  Urzędu  Miasta, 
zaproszonych gości w osobach: pana Krzysztofa Krasilewicza Naczelnika Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej  Policji  w Gostyninie,   pana Sylwestra Lewandowskiego Komendanta 
Straży Miejskiej 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 wycofanie z porządku obrad 
punktu 6 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie części udziałów 
przysługujących  Gminie  Miasta  Gostynina  w  kapitale  zakładowym  spółki  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz  o  wprowadzenie  do  dzisiejszego  porządku  obrad  trzech   projektów uchwał,  pierwsza 
dotyczy  podjęcia  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  Gminie  Miasta  Gostynina  na 
przystąpienie i realizację projektu pn. ,,Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z  
Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie”  realizowanego w ramach  programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej, drugi projekt dotyczy uchwały zmieniająca Uchwałę 
Budżetową  Miasta  Gostynina  na  2012  rok,  a   trzeci  projekt  dotyczy  podjęcia  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.  Wszystkie  te  projekty 



uchwał były opiniowane przez merytoryczne komisje.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – kto z państwa jest za tym aby z 
dzisiejszego  porządku  obrad  wycofać  punkt  6  dotyczący  podjęcia  uchwały  w  sprawie 
udzielenia  zgody  na  zbycie  części  udziałów  przysługujących  Gminie  Miasta  Gostynina  w 
kapitale  zakładowym  spółki  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  w  Gostyninie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Za wycofaniem uchwały głosowano następująco:
    za – 13                             przeciw – 0                               wstrzymało się –  0

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – kto z państwa jest za tym aby do 
dzisiejszego porządku obrad wprowadzić trzy projekty uchwał o których mówił pan burmistrz. 

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. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście:

• działalność Prokuratury Rejonowej w Gostyninie,
• działalność Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie,
• działalność Straży Miejskiej w Gostyninie,
• funkcjonowanie Programu ,,Bezpieczne Miasto”. 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miasta Gostynina na przystąpienie i 
realizacje projektu pn. ,,Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym w Gostyninie”  realizowanego  w ramach  programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki,  Priorytet  IX:  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.1 
Wyrównanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej.

7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok.
8. 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.

9. Przyjęcie protokołu z  XXI i XXIII sesji Rady Miejskiej. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.



11. Sprawy różne.
12. 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 27 kwietnia 2012 roku do 29 maja  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 
wpłynęła  jedna  interpelacja  radnego  Andrzeja  Robackiego  oraz  dwie  interpelacje  radnej 
Agnieszki  Korajczyk  –  Szyperskiej  – interpelacje  odczytane  przez  Przewodniczącą  Rady  
Miejskiej stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – przekazała dalsze prowadzenie 
obrad wiceprzewodniczącemu Arkadiuszowi Górskiemu. 

                                                              (sale posiedzeń opuściła Przewodnicząca Rady Miejskiej  
                                                                                       Jolanta Syska – Szymczak )

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – czy ktoś z radnych ma zapytania.

Radny  Andrzej  Reder  –  czy  jest  już  opinia  JASPERS.  Na  sesji  na  której  mówiliśmy  o 
inwestycji Termy Gostynińskie pan prezes Zawidzki mówił, że spółka dłużej już nie będzie 
czekać i rozpoczyna inwestycję, czy jest jakiś postęp w tej sprawie jeśli chodzi o sam proces 
pozwolenia  na budowę i  jaki  będzie  montaż finansowy bo wynika z  tego to,  że  to  miasto  
Gostynin bierze na siebie ciężar budowy tak dużego zadania.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – pan Zawidzki na 
sesji w lutym stwierdził jasno i wyraźnie, że na wiosnę rozpoczną się prace budowlane, a został 
nam jeszcze miesiąc, czy zostały złożone dokumenty do starostwa w celu uzyskania pozwolenia 
na budowę. Jaki jest koszt faktoringu tych 13 milionów złotych, tych faktur które wpłynęły w 
2011 i w 2012 roku i czy wpłynęły jeszcze jakieś faktury do Urzędu Miasta wystawione przez 
spółkę ,,Termy Gostynińskie”.
Odnośnie  Starej  Betoniarni  mam  pytanie  jakie  koszty  miasto  poniosło  w  2011  roku  i 
ewentualnie ile jeszcze zostało do zapłacenia w 2012 roku. 
Chciałam nawiązać do mojej  interpretacji  gdyż wczoraj  zgłosili  się do mnie rodzice dzieci  
niepełnosprawnych którzy wspólnie z osobami niepełnosprawnymi wystosowali pismo do pana 
burmistrza i 11 maja otrzymali odpowiedź, mają wątpliwości co do informacji zawartych w tym 
piśmie i w imieniu rodziców chcę zadać pytanie ile dzieci niepełnosprawnych zgłosiło się do 



Przedszkola Nr 2 ile jest wpisanych na listę rezerwowych a ilu rodzicom powiedziano aby już  
nie składali kart zgłoszeniowych gdyż i tak ich dzieci nie zostaną przyjęte do przedszkola. W 
odpowiedzi w tym piśmie znalazł się zapis, że celem zapewnienia większej opieki nad dziećmi  
placówki  oświatowe  na  bieżąca  posiłkują  się  pracownikami  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy, 
proszę o odpowiedź ilu pracowników zostało zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1 a ilu 
w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Przedszkolach Miejskich. W piśmie jest również zapis, że w 
placówkach  są  zatrudnieni  logopedzi  więc  proszę  o  informację  ilu  logopedów  jest 
zatrudnionych  w  szkołach  i  czy  ci  logopedzi  kierują  swoją  pomoc  do  przedszkoli.   Jest  
propzycja abyśmy przestali kierować do siebie pisma tylko zacznijmy się spotykać i działać.  
Jak rodzice widzieliby tę formę opieki nad swoimi dziećmi w przedszkolach czy w szkołach,  
jak pan burmistrz, dyrektorzy szkół i przedszkoli by to widzieli.
Zakończył  się  nabór  do  przedszkoli,  proszę  o  informację  ile  wstępnie  zostało  do 
poszczególnych  przedszkoli  zakwalifikowanych  dzieci  a  także  ile  dzieci  jest  na  liście 
rezerwowej. Ponadto na komisji na której był podjęty temat w kwestii zwrotów za nieobecności 
dzieci  w  przedszkolu  czy  opłaty  za  przedszkole,  pan  dyrektor  Łoś  powiedział  że  zmiany 
będziemy mogli wprowadzić w maju po zakończeniu rekrutacji w związku z tym zwracam się z 
pytaniem czy pan burmistrz planuje jakiekolwiek zmiany w tej uchwale to jest czy rodzice będą 
otrzymywali zwrot za nieobecność dziecka w przedszkolu i czy jest planowana zmiana stawki 
godzinowej za te ponadwymiarowe godziny.       
Czy prawdą jest to że w trybie pilnym będą powoływane klasy 32-33 osobowe co się wiąże ze 
zwolnieniami w oświacie?

Radny  Paweł  Kalinowski  –  ile  wpłynęło  wniosków  na  wynajem  lokali  w  Centrum 
Handlowym Starej Betoniarni. 
Czy nie za stosowne w obecnej sytuacji byłoby zdjęcie baneru który zdobi budynek Urzędu 
Miasta znajdują się tam informacje nie do końca prawdziwe.
Zamieszanie  wywołało  zamieszczenie  na  zamku  portretu  burmistrza,  kto  podjął  decyzję  o 
zamieszczeniu tego portretu. 

Radny Andrzej Robacki –  w związku z publikacją na stronach internetowych Regionalnej 
Izby Obrachunkowej uchwały dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok z 
opinią  negatywną,  proszę  o  informację  jaki  jest  stan  finansowy  gminy  miejskiej  na  dzień 
dzisiejszy, bo zadłużenie na koniec roku 2011 wynosiło ponad 80%, w związku z realizacją  
rachunków  za  Termy  Gostynińskie  mam  pytanie  jakie  jest  zadłużenie  miasta  na  dzień 
dzisiejszy.      

D o  p u n k t u  5

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście: :

• działalność Prokuratury Rejonowej w Gostyninie,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusz Górski  –  odczytał  pismo od Prokuratury 
Rejonowej w Gostyninie – pismo stanowi załącznik do protokołu. 



• działalność Komendy Powiatowej w Gostyninie,

Naczelnik  Wydziału  Prewencji   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  Krzysztof 
Krasilewicz – przedstawił informację odnośnie działalności  Komendy Powiatowej Policji w 
Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusz Górski  –  odnośnie  wakatów,  czy jest  to 
spowodowane brakiem chętnych czy też brakiem pieniędzy do zatrudnienia.  

Naczelnik  Wydziału  Prewencji   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  Krzysztof 
Krasilewicz – ludzie odeszli z pracy i na te miejsca nie było nowych przyjęć, obecnie zostały 
zatrudnione 3 osoby które są w trakcie szkolenia podstawowego w szkołach policji, niemniej 
jednak 11 wakatów jest.   

Radny Marek Małkowski – zostały oddane do użytku trzy Orliki, czy w związku z tym w tych 
częściach miasta ta przestępczość spadła, czy też utrzymuje się na tym samym poziomie co 
kiedyś.   

Radny Andrzej Reder –  chciałbym zapytać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jest  to 
trochę  niepokojący  wskaźnik  ten  30%,  czy  są  jakieś  powtarzające  się  przyczyny  jak 
konfiguracja jezdni, pas skrzyżowań  czy też wina leży po stronie kierujących.

Naczelnik  Wydziału  Prewencji   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  Krzysztof 
Krasilewicz – jeżeli  chodzi  o  otwarcie  Orlików to na pewno duża ilość młodzieży została 
zaangażowana w zajęcia sportowe niemniej jednak zawsze pozostaje pewna grupa młodzieży 
która  nie  jest  zainteresowana  udziałem  w  zajęciach  sportowych  i  te  problemy  są,  czyli 
wystawanie pod klatkami czy też zakłócanie ciszy nocnej. W związku z tym zostały podjęte  
pewne działania aby temu zaniechać, w tych miejscach szczególnie zagrożonych o konkretnych 
godzinach kierowane są patrole.
Jeśli chodzi o wypadki to przeważnie przyczyna leży po stronie człowieka, o konfiguracji dróg 
na terenie miasta trudno mówić, gdyż ograniczenie prędkości, oznakowanie czy też jakość dróg 
nie ma zbytniego wpływu na powstawanie wypadków. To zarówno nieostrożność kierujących 
jak i niechronionych uczestników drogowych a więc pieszych, rowerzystów i motocyklistów. 

Radny Andrzej Reder – a czy w mieście jest jakieś szczególnie niebezpieczne miejsce.

Naczelnik  Wydziału  Prewencji   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  Krzysztof 
Krasilewicz – nie ma takich wskazanych miejsc.

Radny Andrzej Reder – widzimy, że przybywa rowerzystów, czy to przedkłada się na wzrost 
zagrożenia wypadków.

Naczelnik  Wydziału  Prewencji   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  Krzysztof 
Krasilewicz – na pewno tak, ale nie prowadzimy takich badań statystycznych. Jednak wiadomą 
rzeczą jest to, że wzrost liczby pojazdów, rowerzystów czy pieszych stanowić będzie zawsze 
zagrożenie i tu kwestie izolacji czy pieszych czy też ciągów komunikacyjnych od pojazdów 
będzie miało bardzo duży wpływ na powiększenie tego bezpieczeństwa.   

Radny Andrzej Reder – czy komenda uczestniczy w zabezpieczeniu Euro 2012 a jeśli tak to w 
jaki sposób.  



Naczelnik  Wydziału  Prewencji   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  Krzysztof 
Krasilewicz –  wszyscy policjanci  w kraju uczestniczą w zabezpieczeniu,  część policjantów 
została wyznaczona bezpośrednio do udziału w związkach praktycznych zostaną skierowani do 
miejsc w których będą odbywały się mecze,  niemniej  jednak stan podwyższonej  gotowości 
również w naszej  komendzie  obowiązuje.  Prowadzimy pewne działania  zgodnie z  ustawą i 
zarządzeniami wydanymi przez Komendanta Głównego Policji.      

Radna Małgorzata Kostun – jak przedstawiała się kradzież aut w naszym mieście w 2011 
roku.  

Naczelnik  Wydziału  Prewencji   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  Krzysztof 
Krasilewicz – odnotowano 3 zdarzenia kradzieży aut wraz z włamaniami. 

Radna Małgorzata Kostun – a czy zostały odnalezione.

Naczelnik  Wydziału  Prewencji   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie  Krzysztof 
Krasilewicz – w tych przypadkach nie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  cieszy nas że jest współpraca ze 
Strażą Miejską.

• działalność Straży Miejskiej w Gostyninie,

Komendant  Straży Miejskiej  Sylwester Lewandowski  –  przedstawił  informację  odnośnie 
działalności  Straży  Miejskiej  w  Gostyninie  –  materiał  na  piśmie  stanowi  załącznik  do  
protokołu.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusz Górski  –  podziękował  za przybycie i  za 
przedstawienie informacji. 

• funkcjonowanie Programu ,,Bezpieczne Miasto”. 

Burmistrz  Miasta  –  przedstawił  informacje  ze  spotkania  Zespołu  Bezpieczne  Miasto  –  
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Andrzej Robacki – czy wzorem innych miast nie należałoby wprowadzić w centrum 
miasta parkomatów.  

Burmistrz  Miasta  –  firma  Holbud  wykonuje  projekt  organizacji  ruchu  dla  granic 
administracyjnych całego miasta, gdzie również będą parkomaty.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski   – podziękował  za  przedstawienie 
informacji i zarządził przerwę.

(…) po przerwie.

                                                         (na sale posiedzeń przybyła Przewodnicząca Rady Miejskiej  
                                                                                       Jolanta Syska – Szymczak )  



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłą na obrady 
panią Grażynę Pączek Inspektora do spraw oświatowych w Miejskim Zespole Ekonomicznym 
Szkół i Przedszkoli.   

D o  p u n k t u  6

Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miasta Gostynina na przystąpienie i  
realizacje  projektu  pn.  ,,Wesoły  przedszkolak  w Miejskim Przedszkolu  Nr  2  z  Oddziałem  
Integracyjnym  w  Gostyninie”  realizowanego  w  ramach  programu  Operacyjnego  Kapitał  
Ludzki,  Priorytet  IX:  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.1  
Wyrównanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu  
upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Inspektor ds. oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażyna 
Pączek –  w poprzednim tygodniu  wpłynęła  do  Urzędu  Miasta  informacja  z  Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o tym, że pozytywnie został zaopiniowany wniosek 
o przystąpieniu do konkursu w związku z dofinansowaniem środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego projektu ,,Wesołe przedszkole”. W związku z powyższym została przygotowana 
uchwala w sprawie przystąpienia i  realizacji  projektu pn. ,,Wesołe przedszkole w Miejskim 
Przedszkolu Nr 2 z oddziałem Integracyjnym”. Projekt będzie realizowany w terminie od 1 
sierpnia  2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.  Projekt  ten będzie  w 98,5% finansowany ze 
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  Budżetu  Państwa,  natomiast  1,5% 
zarezerwuje Gmina Miasta Gostynina w budżecie na rok 2012 oraz 2013 rok. Przy czym w 
2012 roku będzie to kwota w wysokości 1.345,19 zł. natomiast w 2013 roku będzie to kwota 
1.700,25 zł. To dofinansowanie w ramach projektu będzie obejmować zajęcia specjalistyczne 
na rzecz uczniów w formie zajęć logopedycznych, zajęć kompensacyjno – wyrównawczych, 
zajęć terapii pedagogicznej, zajęć rehabilitacji ruchowej a także zajęcia dla dzieci z rodzicami 
oraz piknik integracyjny do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Z przyznanych środków
a będzie to kwota 199.983,56 zł. znajdą się również środki na doposażenie  bazy dydaktycznej  
dla przedszkola a także na zatrudnienie asystentów dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach 
bazy dydaktycznej  będą zakupione różnego rodzaju pomoce,  meble,  laptop do prowadzenia 
zajęć  oraz  oprogramowanie,  zakupiony  zostanie  również  wózek  inwalidzki.  Wśród  zajęć 
logopedycznych będą to zajęcia grupowe czyli dla grup dzieci oraz indywidualne dla dzieci
z orzeczeniami. 

Projekt  tej  uchwały  był  opiniowany  przez  Komisję  Edukacji  Kultury  i  Sportu  –  opinia  
pozytywna.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  –  ile  dzieci 
skorzysta z tej formy pomocy i czy w związku z tym programem zostaną przyjęte dodatkowo 
dzieci niepełnosprawne.    

Inspektor ds. oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Grażyna 
Pączek – projektem tym będą objęte wszystkie dzieci które są przyjęte do przedszkola na rok 
szkolny 2012 – 2013 wraz z rodzicami. Już zostało przyjętych dodatkowo 5 dzieci, jest jeszcze 
jedno chętne dziecko niepełnosprawne które również zostanie przyjęte do przedszkola.  

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



sprawie  wyrażenia  zgody  Gminie  Miasta  Gostynina  na  przystąpienie  i  realizacje  projektu 
pn.  ,,Wesoły  przedszkolak  w  Miejskim  Przedszkolu  Nr  2  z  Oddziałem  Integracyjnym  w 
Gostyninie” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX: 
Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.1  Wyrównanie  szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty,  Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej.        
   
                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 13 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 124/XXIV/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – w  dniu  dzisiejszym  został  wprowadzony  do 
porządku  obrad  zaopiniowany  przez  Komisje  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  projekt 
uchwały  zmieniający  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Gostynina  na  2012  rok,  projekt  ten  jest 
konieczny po przyjęciu uchwały w sprawie   wyrażenia zgody Gminie Miasta Gostynina na 
przystąpienie i realizacje projektu pn. ,,Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z  
Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie”  realizowanego w ramach  programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej. Uchwala ta jest niezbędna do podpisania umowy o 
dofinansowanie tego projektu. W związku z powyższym w projekcie uchwały proponujemy 
zwiększyć  dochody budżetu  o  kwotę  88.334  zł.,  zwiększając  o  tę  kwotę  dochody bieżące,  
następnie o kwotę 88.334 zł. zwiększamy wydatki bieżące, pozostała kwota to jest 1.345 zł.  
stanowi  przeniesienie  planu  pomiędzy  paragrafami  klasyfikacji  budżetowej,  te  środki 
zwiększające zarówno dochody jak i wydatki w kwocie 88.334 zł. pochodzą z dofinansowania 
Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast kwota 1.345 zł. pochodząca z przeniesienia 
stanowi wkład własny gminy.             

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisje Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  
pozytywna.

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 125/XXIV/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  8

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.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – w  ślad  za  poprzednią  uchwałą  został  również 
wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady 
Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  30  grudnia  2011  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej na lata 2012 – 2045, który oprócz zmian w poprzedniej uchwale wprowadzamy do 
przedsięwzięć dwie umowy których odpłatności przypadają w przyszłym roku budżetowym, 
jedna  umowa  dotyczy  dzierżawy  części  działki  położonej  przy  ulicy  Kolejowej  z 
przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości sąsiedniej, a druga umowa dotyczy 
zakupu  usług  na  sporządzanie  analiz  i  opinii  urbanistycznych  oraz  opracowań  dla  potrzeb 
składania wniosków o ustalenie lokalizacji  drogi.  Również dokonujemy aktualizacji  planów 
dochodów i wydatków.

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  
pozytywna.

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 126/XXIV/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Przyjecie protokołu XXI i XXIII sesji Rady Miejskiej. 

Za  przyjęciem  protokołu z XXI  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  10  radnych, przy  3  
wstrzymujących się.
Protokół został przyjęty

Za  przyjęciem  protokołu z XXIII  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  11  radnych, przy  2  
wstrzymujących się.
Protokół został przyjęty



D o  p u n k t u  10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – odnośnie pytań dotyczących Term Gostynińskich to 
wyjaśniam, że 2 maja w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych odbyło się 
spotkanie  z  udziałem pana dyrektora  Świętoreckiego jak  i  również  pani  Ewy Bratkowskiej 
kierownika pełniącego obowiązki Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków na którym została 
omówiona  droga  postępowania  w  związku  z  wyznaczonym na  25  maja  terminem złożenia 
poprawek do naszego wniosku. Oczywiście te wszystkie terminy zostały dochowane, wniosek 
został  złożony w terminie, został  poddany wstępnej ocenie i  dotarła do nas opinia eksperta  
dotycząca przedłożonej dokumentacji. Jeśli chodzi o pozwolenia na budowę to koncesjonariusz 
posiada pozwolenie na budowę na modernizację oczyszczalni na wał przeciwpowodziowy jak 
również  pozwolenie  na  odwiert  i  przekazał  nam  informację,  że  projektanci  pracują  nad 
uzupełnieniem tych  uwag  które  otrzymali  od  starostwa.  Natomiast  starostwo jednoznacznie 
powiedziało nam, że nie jesteśmy stroną w postępowaniu i  nie będą nam udzielać żadnych 
informacji odnośnie postępu przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Radny Reder pytał czy 
miasto  przejmie  finansowanie,  nie  ma  takiej  możliwości  gdyż  umowa  koncesyjna 
jednoznacznie mówi, że to koncesjonariusz finansuje oprócz środków unijnych. Nie ma jeszcze 
opinii JASPERS, jest tylko wstępna opinia w której jest wskazówka, że jest to projekt duży z  
racji jego ważności dla regionu, tak też zgodnie z tą opinią zostało uzgodnione na spotkaniu w 
dniu  2  maja,  że  projekt  ten  będzie  oceniany  dwutorowo.  Jedna  ocena  będzie  trwała  w 
Mazowieckiej Jednostce i będzie przekazana do komisji JASPERS i wtedy JASPERS wypowie 
się  ostatecznie  na temat  tego projektu.  Chcę również podkreślić,  że  ostatnie  uzgodnienia  z 
koncesjonariuszem są takie, że koncesjonariusz w dalszym ciągu podtrzymuje swoje deklaracje  
które składał na sesji w obecności wszystkich państwa i jak twierdził, że te roboty na wiosnę 
będą rozpoczęte to potwierdzi to jeszcze na ogólnopolskiej konferencji prasowej. 
Z  –  ca  Burmistrza  pani  Jadwiga  Kaczor  odczytała  opinię  która  została  dokonana  przez  
eksperta na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych – opinia stanowi  
załącznik do protokołu.                

Radna Małgorzata Kostun – którego dnia wpłynęło to pismo.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – w dniu 28 maja.  

Radny Andrzej Reder – na sesji lutowej konkluzja była taka, czy to jest projekt duży czy też 
mały. Tu usłyszeliśmy, że jednak duży.   

Z –  ca  Burmistrza  Jadwiga Kaczor – projekt  ten  będzie  traktowany  jako  duży  i  będzie 
prowadzona  niezależna  ocena  w  Mazowieckiej  Jednostce  ale  po  ocenie  formalnej  będzie 
skierowany do Komisji Europejskiej i wtedy JASPERS ostatecznie się wypowie. 

Burmistrz Miasta – JASPERS bardzo popiera nasz projekt. Opinia ta jest wykonana przez 
asesora, który jest wybierany z głosowania, to jest jawna osoba, a później pójdzie do Brukseli. 

Radna Małgorzata Kostun – skoro to jest projekt duży, to ta wysokość dotacji będzie na tym 
samym poziomie. 

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – wysokość dotacji pozostaje na tym samym poziomie, 
czyli 72 miliony złotych. 



Burmistrz Miasta – środki te, mogą być nam zrefundowane. Czyli można wyłożyć własne i 
oczekiwać na refundację tylko te koszty budowy które są kwalifikowane, a jak ich nie będzie to  
też zbudujemy.

Z-ca Burmistrza Jadwiga Kaczor –  my nie chcemy zrezygnować z tej dotacji gdyż jest to 
dość pokaźna kwota,  a ponieważ też  już wyjaśniło się,  że  projekt  ten nie podlega pomocy 
publicznej  czyli jest możliwość refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, dlatego 
też projekt ten  w dalszym ciągu jest przedkładany.   

Radna Małgorzata Kostun –  czyli ten projekt wraz z tą dotacją 72 milionów złotych to jaki 
będzie jego koszt.     

Z-ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – jest zawarta umowa koncesyjna z której jasno wynika, że 
jest to kwota 285 milionów złotych i taka kwota pozostanie przy tym dofinansowaniu unijnym. 
Tu wartość zadania nie zmienia się.

Radny Andrzej Reder – pan minister Kwieciński, mówił, że jeżeli okaże się że jest to projekt 
duży to  wtedy ocena tego projektu znacznie  może być oddalona w czasie,  to  była  główna 
obawa. Należałoby się może starać aby był to projekt mały, wtedy ocena jest na miejscu, proces 
decyzyjny jest  krótki,  zwłaszcza że kwota dotacji  się nie zmienia. Czy należy rozumieć, że  
raczej to już nie będzie projekt mały.

Z-ca  Burmistrz  Jadwiga  Kaczor  – została  rozpoczęta  procedura  dla  projektu  dużego. 
Również była dyskusja na tym spotkaniu w dniu 2 maja odnośnie czasu tej oceny.

Radny Andrzej Reder – czas się odwleka, czy będą kolejne koszty. Rozumiem, że montaż jest 
taki, że beneficjentem jest miasto, firma do spodziewanej kwoty dotacji będzie nam wystawiał 
faktury  a  my  jako  beneficjent  jesteśmy  zobowiązani  otrzymać  tę  kwotę  poprzez  swoje 
działania, faktura wpływa do urzędu, a puki co tych pieniędzy nie ma. Też nie ma gwarancji że  
ten wniosek w Brukseli zostanie przyjęty. Jak to dalej  ma być, czy prezes Zawidzki będzie  
wystawiał następne faktury, a my wierząc w to że wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany 
będziemy te faktury opłacać. 
Jestem zaniepokojony tym, że pan minister Kwieciński który tak bardzo sugestywnie mówił o 
tym, że ten podział jest bardzo zasadny i bardzo kompetentnie zrobiony to chyba jednak się 
pomylił.

Z-ca Burmistrz  Jadwiga Kaczor – jako  konstrukcja  projektu  z  tym podziałem pozostała. 
Podstawowym kryterium projektu czy jest on duży czy mały to jest wartość projektu i wartość  
tych kosztów kwalifikowanych która została zrobiona przy podziale tej inwestycji przez pana 
Kwiecińskiego jak gdyby na tę część publiczną i komercyjną to ten zakres podziału i ten zakres 
projektu pozostaje. JASPERS wypowiedział się że jest to projekt duży w rozumieniu ważności 
dla regionu i pod takim hasłem idzie to jako projekt duży. 

Radny Andrzej Reder – ja się bardzo uciesze jak się okaże że jest to projekt mały, zresztą była 
tu  deklaracja  pracowników  Jednostki  Wdrażania  Programów  Unijnych,  że  oni  tę  opinię 
przyjmą. Ale gdyby tak nie było to jakie będzie dalsze finansowanie.

Z-ca Burmistrz Jadwiga Kaczor – tak jak powiedział  koncesjonariusz że jeżeli  nawet nie 
będzie  środków  unijnych  to  ma  już  to  finansowanie  zamknięte  i  podejmuje  realizację  z  
własnych środków.  A jeśli będą środki unijne to będzie refundacja, bo jest taka możliwość żeby 



te pieniądze mogły być na refundację poniesionych kosztów kwalifikacyjnych.

Burmistrz  Miasta  – nawiązując  do  tego  co  powiedział  radny  Reder,  to  jest  możliwość 
wypłacania  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  już  teraz  tych  pieniędzy,  z  chwilą 
przesłania do zaopiniowania w Brukseli prawo na to pozwala. 
Spodziewaliśmy się, że może dojść do tego że projekt zostanie przekazany do Brukseli, ale 
wtedy jest podpisana umowa warunkowa i środki są przekazywane. Jeżeli Bruksela przyzna to 
będzie jako refundacja a jeśli nie będzie tych środków to wtedy koncesjonariusz zwróci się o  
wykup gruntów bo budować będą. Tylko proszę zdawać sobie z tego sprawę że wtedy jakby 
upada koncesja. My swój cel osiągniemy bo to jest potrzebne dla mieszkańców i nie ważne czy  
miasto ma w tym swój udział czy też nie. Ale sama myśl i pomysł i tak zostanie zrealizowany.   

Radny Andrzej Reder –  to znaczy że ta ostatnia umowa jest jakby między panami umową 
dżentelmeńską, pomiędzy panem a prezesem Zawidzkim. Czy jest na to jakaś umowa.

Burmistrz Miasta – jest to uregulowane w sposób prawny.  

Radny Andrzej Reder – a jak pojawi się kolejna faktura dajmy na to za 8 milionów złotych na 
przykład za wał, za odwiert.

Burmistrz Miasta – jest to uregulowane i kolejna faktura się nie pojawi.   

Radna Małgorzata  Kostun  –  czy  prawdą jest  to  że  koncesjonariusz  uzyskał  pożyczkę  w 
wysokości 100 milionów złotych na ten projekt czy to jest plotka.  

Burmistrz Miasta –  proszę państwa niedługo będzie konferencja ogólnopolska i  te sprawy 
zostaną wyjaśnione, będzie też finansjera. Zostaną również państwo zaproszeni. 

Radny Andrzej Reder – panie burmistrza polityka informacyjna w tym przypadku ma bardzo 
duże znaczenie dlaczego więc my się o tym dowiadujemy dopiero teraz. To jest przecież bardzo 
ważny projekt. Czy my musimy te informacje wyciągać. 

Burmistrz Miasta – pan przecież tez jest świadkiem tego co się stało ostatnio w mieście, na 
całą Polskę poszła informacja że nie będzie Term w mieście, czy to pomaga temu projektowi? 
Należy również pamiętać o tym, że są to często rozmowy poufne i mam świadomość tego że 
informowanie o tym może po prostu miastu zaszkodzić, mam tego przykłady.

Radny Andrzej Reder –  ale są pewne fakty które można podawać, chociażby to że zostanie 
zwołana konferencja.

Burmistrz Miasta – będzie konferencja na której wszystkiego się państwo dowiedziecie. 

Z-ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – (dalej udzieliła odpowiedzi na pytania radnych)  radna 
Korajczyk – Szyperska pytała o fakturę na kwotę 13,5 milionów złotych ja nie wiem skąd ta  
kwota, miasto nie poniosło żadnych kosztów faktoringu, koszty które zostały poniesione to jest 
zapłata  za  projekt  koncepcji  architektonicznej  w kwocie  1 milion  200 tysięcy złotych oraz 
częściowa  zapłata  za  część  dokumentacji  budowlanej  w  kwocie  6  milionów  193  złote. 
Odnośnie poniesienia kosztów Starej Betoniarni to w 2011 roku była to kwota 14.074.038,11 zł. 
i w 2012 roku 2.429.472,07 zł. Radna zadała również dużo pytań odnośnie oświaty i dzieci  
niepełnosprawnych a ponieważ pytania te nie znajdują się w urzędzie miasta a są w Miejskim 



Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli to proponuję aby ta odpowiedź została udzielona 
na piśmie.    

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – dobrze.             

Z-ca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor  – radny  Kalinowski  pytał  o  to  ilu  chętnych  jest  na 
wynajęcie boksów handlowych w Centrum Handlowym. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 108 
wniosków od osób zainteresowanych wynajęciem powierzchni handlowych.    
Odnośnie baneru na urzędzie miasta i propozycji jego usunięcia gdyż jest on nie aktualny to  
informuje, że paragraf 8 umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego czyli tej 
preumowy  która  została  podpisana  przez  pana  Marszałka  i  pana  dyrektora  Mazowieckiej 
Jednostki  Wdrażania  Programów  Unijnych  i  pana  burmistrza  zobowiązuje  beneficjenta  do 
zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię 
Europejską zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 Rozporządzenia Komisji 
Nr  1828/2006  oraz  wytycznymi  krajowymi  zasadami  Instytucji  Pośredniczącej   II  RPO 
Województwa Mazowieckiego zamieszczania we wszystkich dokumentach i materiałach które 
przygotowuje w związku z realizacją projektu oraz w miejscu realizacji projektu informacji o 
udziale  Unii  Europejskiej  oraz  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  regionalnego  we 
współfinansowaniu projektu. Ta umowa jest obowiązująca, ona nie została rozwiązana i taka 
informacja  o  projekcie   jest  nałożona  na  beneficjenta,  jak  również  każdy  dokument  który 
wychodzi  z  Urzędu  czy  Urzędu  Marszałkowskiego  dotyczący  tego  projektu  musi  być 
stosownymi znakami opatrzony, stąd ta reklama pojawiła się na budynku urzędu i miasto z tego 
tytułu nie poniosło żadnych kosztów. Odnośnie umieszczenia portretu burmistrza na zamku,to z 
tego  co  wiem  była  to  inicjatywa  miejscowych  artystów  poparta  miejscowymi  historykami 
między innymi pani Barbary Konarskiej–Pabiniak, która również uczestniczyła w stworzeniu 
tego  zarysu  historycznego  który  został  tam zamieszczony.  Radny  Andrzej  Robacki  pytał  o 
stanie  zadłużenia  miasta  na  dzień  dzisiejszy,  w  tej  kwestii  wypowie  się  pani  Wiesława 
Pilichowicz asystent burmistrza ds. finansowych.      
      
Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz  –  w dniu  dzisiejszym była 
podejmowana uchwała odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045 i w tej 
prognozie pokazana jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Na dzień wprowadzenia zmian do budżetu 
która  przedstawia  się  następująco:  zadłużenie  gminy  wynosi  47,59%   wraz  z  wykupem 
wierzytelności,  natomiast  jeżeli  te  wierzytelności  zostaną  przejęte  przez  spółkę  Centrum 
Handlowe to zadłużenie to spadnie do 24,04%. Jeżeli chodzi o wpływ tych faktur dotyczących 
tych 6 milionów odnośnie Term Gostynińskich to nie ma żadnego wpływu na to zadłużenie. Na 
zadłużenie mają wpływ umowy dotyczące kredytów, pożyczek jakie zostały zaciągnięte, a w 
tym roku żadnych nowych kredytów nie było, były one w roku poprzednią. 
A tę dotację którą wprowadziliśmy do budżetu w roku 2011, to ma to negatywny wpływ na to  
zadłużenie ponieważ ona nie wpłynęła nam na co liczyliśmy.  
Jeśli  chodzi  o opinie Regionalnej  Izby Obrachunkowej  to  w dalszej części  jest  wyjaśnienie 
dlaczego wystąpiło takie zadłużenie, nie ukrywam, że w takim piorunującym tempie zostało 
wprowadzone Rozporządzenie Ministra Finansów określające tytuły jakie mają wchodzić do 
zadłużenia jednostek samorządowych. To Rozporządzenie było podjęte 23 grudnia 2010 roku 
ogłoszone było 29 grudnia 2010 roku i zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku. Zwykle 
określa się, że prawo nie działa wstecz, a tu nie tylko w naszym przypadku ale i w przypadku 
wielu jednostek zadziałało wstecz, ponieważ my umowę o wykup wierzytelności zawarliśmy 
wcześniej. Pomimo tego, że duże miasta zaskarżyły to Rozporządzenie Ministra to niestety nic  
to nie dało. 



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  odczytała  odpowiedzi  na 
interpelację radnej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej  oraz radnego Andrzeja Robackiego – 
treści odpowiedzi interpelacji stanowią załączniki do protokołu.        

Radny  Andrzej  Robacki  –  mam  prośbę  aby  na  odpowiedzi  na  interpelacje  odpowiadał 
burmistrz bądź uprawniony pracownik urzędu a nie radca prawny. A z odpowiedzi udzielonej na 
interpelacje nie jestem zadowolony, gdyż nie ma konkretnych odpowiedzi na konkretnie zadane 
pytania. 

D o  p u n k t u  11

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała pisma:

• z Prokuratury Rejonowej w Gostyninie odnośnie powołania biegłego z zakresu wyceny 
nieruchomości – pismo stanowi załącznik do protokołu,

• pismo pana Jerzego Andrzejewskiego odnośnie odwołania radnej Małgorzaty Kostun 
wraz  z  udzieloną  odpowiedzią  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej  –   pismo  i  
odpowiedź stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Małgorzata Kostun –  w dniu wczorajszym miałam rozprawę w sądzie odnośnie tej 
sprawy.  Proszę  mi  odpowiedzieć  czy  wszystkie  pisma  które  wpływają  do  biura  rady  są 
odczytywane,  czy  też  wybiórczo.  Czy coś  co  nie  ma pokrycia  nie  powinno być po prostu 
wyrzucone do kosza. Na wczorajszej rozprawie pani sędzina powiedziała, że to co jest  tam 
napisane jest nie zgodne z prawem.      

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – pismo które wpłynęło do rady 
od pana Andrzejewskiego ja jestem zobowiązana do tego aby je odczytać.  

Radna  Małgorzata  Kostun  – nie  obrażajmy się  nawzajem,  to  pismo  jest  nie  prawdziwe, 
obraźliwe, czy ja jestem osobą skompromitowaną ze względu na to, że ja nie chciałam kogoś  
przeprosić, nawet nie z własnej winy, a pani upokarza moją godność, tylko z jakiej przyczyny 
jest to robione, ja się zastanawiam dlaczego.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – znów, ja jestem winna?  

Radna Małgorzata Kostun –  tu nie chodzi o panią Przewodniczącą, rozmawiałyśmy o tym 
piśmie, podziękowałam pani. Ja uważam, że jest to przykre, gdyż jest to nieprawdziwe pismo.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  rozmawiałam  z  radcą 
prawnym i zostało ono napisane w kontekście jego opinii. Pani radna czy mam wrócić do jednej 
z poprzednich sesji, gdzie pani na mnie napisała to też nie było na miejscu aby na tak wysokim 
audytorium wypisywać na mnie takie rzeczy. Ja jestem zobligowana do tego aby na sesjach 
odczytywać pisma, które wpływają do biura rady. Staram się aby wypełniać swoje obowiązki 
tak jak należy.    



Radny  Marek  Małkowski  –  korzystając  z  uwagi  w  swoim  imieniu  i  w  imieniu  radnej 
Pieniążek radnej Korajczyk – Szyperskiej i radnego Robackiego chciałbym zaprosić wszystkie 
dzieci 2 czerwca na Dzień Dziecka na osiedle Bema. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  otrzymaliście  państwo 
zaproszenie na jutrzejsze wydanie kolejnego tomu rocznika Dzieje Gostynina o godzinie 17 na 
zamku.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – chciałbym poinformować, że wraz 
z radny Łosiewiczem organizujemy spotkanie integracyjne z dziećmi 1 czerwca od godziny 16 
do 18. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – w tym miejscu 
należy podziękować panu Arkadiuszowi Szulczewskiemu, panu Pawłowi Kalinowskiemu, panu 
Andrzejowi Nyckowskiemu i pani Lidii Pawikowskiej za to że zainicjowali takie spotkania, 
miejmy nadzieję że co roku w czerwcu będą kontynuowane takie imprezy.        

D o  p u n k t u  12

Zamknięcie obrad.

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

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          


