P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2013
z posiedzenia XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
12 kwietnia 2013 roku.
Stan Rady – 15
Obecni – 12
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1500

Do punktu1
Otwarcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – powitał przybyłych na obrady
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie tj. radnych Rady Miejskiej, panią Jadwigę Kaczor
z– ę Burmistrza, panią Bożenę Sokołowska Skarbnika Miejskiego, panią Wiesławę Pilichowicz
Asystenta Burmistrza ds. Finansowych, panią Katarzynę Majzner Radcę Prawnego, panią
Hannę Adamską Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, bardzo serdecznie witam na
dzisiejszych obradach pana Radosława Lewandowskiego Kierownika Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pana Andrzeja Kujawskiego
Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego oraz mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli
prasy, telewizji.

Do punktu 2
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – odczytał proponowany porządek
posiedzenia.
Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:
za – 12
Porządek przyjęto

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Porządek sesji;
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja odnośnie bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie.

6. Informacja odnośnie realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2012
rok.
8. Informacja o realizacji programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami
pozarządowymi za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania obniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących
funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i
psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok
2013”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na 2013 rok.
15. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 –
2022.
17. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne.
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – odczytała sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta Gostynina za okres od 12 lutego 2013 roku do 10 kwietnia 2013 roku – materiał na
piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski powitał przybyłą na obrady panią Teresę
Kiereś Podinspektora Wydziału promocji Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – czy ktoś z radnych ma zapytania
do sprawozdania?
Radny Andrzej Reder – pani burmistrz mówiła o miejscach parkingowych na ulicach Jana
Pawła II, Kościuszki ile dokładnie tych miejsc będzie i w którym miejscu?
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor

– ten poprawiony projekt o którym kilkakrotnie

informowałam został zaprezentowany przez projektanta na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego. W tej chwili nie pamiętam ale w międzyczasie uzyskam informacje i w punkcie
18 odpowiem.
Radny Andrzej Robacki – mam pytanie dotyczące modernizacji drogi wojewódzkiej,
otrzymałem kilka telefonów z zapytaniami, może by pani powiedziała coś więcej odnośnie tej
drogi od ulicy Jana Pawła II do ,,Starej Betoniarni”, czyli zakres, wielkość środków i czyja to
jest inwestycja i czy ten demontaż chodnika to nie jest niegospodarność?
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – inwestycja ta jest realizowana w ramach zadania
inwestycyjnego, adaptacji obiektów po byłym Budopolu ,,Centrum Handlowe” i jest
realizowana w ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Zarządem Województwa
Mazowieckiego a Gmina Miasta Gostynina i zakres tej inwestycji był ujęty we wniosku o
dofinansowanie unijne tego zadania i jest to ostatni etap realizacji tej inwestycji i obejmuje
zakres od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Ziejkową Mazowiecki
Urząd zaplanował wymianę chodnika, natomiast na długości do skrzyżowania do tego wjazdu
do Centrum Handlowego nawierzchnia będzie zmodernizowana.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – moje pytanie dotyczy przetargu term. W
ogłoszeniu o przetargu pojawił się zapis że dla nieruchomości o którym mowa w niniejszym
ogłoszeniu została opracowana dokumentacja projektowa na budowę Centralnego Parku
Rekreacji Balneologi Turystyki i Wypoczynku ,,Termy Gostynińskie” na które składają się
koncepcja architektoniczna, projekt budowlany. Proszę o informacje gdzie aktualnie znajduje
się ten projekt, czy miasto posiada pełne praw autorskie do dokumentacji projektowej i czy
nadal obowiązuje umowa koncepcji zawarta pomiędzy gminą a spółką Termy Gostynińskie?
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – ten przetarg również obejmuje również sprzedaży tej
dokumentacji projektowej, aktualnie jeden egzemplarz dokumentacji znajduje się w Urzędzie
Miasta, jak również dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym celem wydania
pozwolenia na budowę. A co do praw autorskich to miasto dysponuje do nich prawem.
Radny Paweł Kalinowski – pani burmistrz wspomniała o Miejskim Centrum Handlowym o
rozsyłanych informacjach o wynajmie dla potencjalnych najemcach i tam pojawiła się
informacja że również były wysłane informacje do lekarzy aby wynajmowali pod gabinety
lekarskie, zaskoczyło mnie to, że w Miejskim Centrum Handlowym mają być gabinety
lekarskie. Przypominam sobie jak państwo zapewnialiście, że jest dużo chętnych na wynajem
boksów. Dlaczego gabinety lekarskie a nie inną działalność, czy nie lepiej obniżyć czynsz?
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – rzeczywiście w momencie trwania inwestycji wtedy
gdy występowaliśmy z zapytaniami zostało złożonych wiele pism od osób które były
zainteresowane wynajmem. Niestety tych umów zostało zawartych niewiele, myślę sobie że
każda forma zagospodarowania tego obiektu do prowadzenia działalności jest dobra, jeżeli w
tej chwili nie ma tylu chętnych aby prowadzić działalność handlową to dlaczego nie mogą tam
funkcjonować gabinety lekarskie czy kosmetyczne, chodzi przecież o zagospodarowanie
obiektu.
Radny Paweł Kalinowski – czy Miejskie Centrum Handlowe nie powinno być przeznaczone
dla sprzedawców, w tym przecież celu miało powstać to centrum, czy nie powinniśmy obniżyć
czynszu?

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – projekt jest dofinansowany z dotacji unijnej i w
dokumentacji tej jest studium wykonalności które zakładało czynsze na danym poziomie, tak
żeby te koszty prowadzenia obiektu były pokrywane z tych przychodów, uważam że nie są to
wysokie czynsze.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – odczytał interpelacje radnego
Pawła Kalinowskiego oraz radnej Małgorzaty Kostun – Sowa – interpelacje stanowią załącznik
do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – czy ktoś z radnych ma zapytania.
Radny Andrzej Reder – jakie jest zainteresowaniem wykupu gruntów pod ,,Termy” czy są
rozmowy telefoniczne czy też wizyty potencjalnych nabywców?
Czy jest harmonogram naprawy nawierzchni dróg po zimie?
,,Stara Betoniarnia” czy są rozważane alternatywne przedsięwzięcia takie jak najem czasowy to
jest kiermasze, giełdy, wystawy?
Radna Lidia Pawikowska – czy jest aktualny zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej Nr 1
dla dzieci niepełnosprawnych.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – co pan prezes MTBS planuje w związku z
miejscami parkingowymi przy blokach MTBS-u przy ulicy Zazamcze?
Czy prawdą jest że na terenie miasta powstanie kolejny duży supermarket, tym razem market
Kauflant?
Z czym wiążę się i jakie mogą być w związku z tym konsekwencje wzięcia pod zastaw hali
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 kredytu dla MTBS-u, poproszę o informacje jaki to
jest kredyt, w jakiej wysokości, na ile lat i co będzie w sytuacji kiedy ewentualnie MTBS tego
kredytu nie będzie spłacał?
Radny Zbigniew Jakubaszek – w związku z tą ustawa śmieciową, czy ogrody działkowe będą
zobligowane do płacenia, czy ogrody te będą potraktowane jako tereny zamieszkałe czy też nie?
Radny Paweł Kalinowski – do kiedy burmistrza pan Włodzimierz Śniecikowski jest na
zwolnieniu lekarskim?
Od kiedy tak jest że na wynajem sali Klubu Nauczyciela jest potrzebna zgoda pana burmistrza,
władz miasta?
Radny Marek Małkowski – prosiłbym o przegląd dróg gruntowych.
Radny Andrzej Robacki – dlaczego inicjatorzy referendum nie otrzymali zgody na wynajem
sali Klubu Nauczyciela?
Jaka była wysokość wypłaconego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina za rok 2012
i w roku 2013 z wyszczególnieniem na miesiące i tak zwanej ,,trzynastki”?
Proszę o przedstawienie jak aktualnie wygląda sytuacja budowy windy dla niepełnosprawnych

w Szkole Podstawowej Nr 1. Proszę o odpowiedź ustna i pisemną.

Do punktu 5
Informacja odnośnie bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie.
Wicestarosta Andrzej Kujawski – panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowni radni nie
ma już SPZZOZ–u w Gorzewie, ale myślę że państwa interesuje sytuacja szpitala. Postaram się
państwu przybliżyć co było ze szpitalem jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy.
Jak powstały powiaty w 1990 roku otrzymały te na których terenie były szpitale w zarząd
szpitali, czyli Powiat Gostyniński stał się organem założycielskim dla naszego szpitala.
Wówczas szpital mieścił się w dwóch budynkach czyli w Gorzewie nazywanym szpital w
Kruku oraz drugi budynek na ulicy 3 – go mają, gdzie obecnie mieści się Dom Pomocy
Społecznej. Cały SPZZOZ zatrudniał ponad 800 pracowników i funkcjonował w tych dwóch
budynkach. W czasie I kadencji po przeprowadzeniu kontroli w budynku przy ul. 3 – go Maja
stwierdzono, że nie nadaje się ten budynek pod potrzeby szpitala, że zostanie zamknięty,
wówczas mieściła się tam ginekologia, położnictwo, chirurgia i oddział wewnętrzny.
Urzędujący wówczas starosta Górniak można powiedzieć że dogadał się z kontrolującymi żeby
nie zamykali jeszcze tego szpitala przez rok i w tym czasie przeniesie oddziały na Kruk, a
budynek ten będzie przeznaczony na coś innego, w innym przypadku te oddziały w tym
budynku byłyby zamknięte i byłaby okrojona usługa medyczna. Tak też się stało powiat włożył
duże pieniądze i wyszykował nowoczesna salę operacyjną, oddziały zostały przeniesione do
Gorzewa, a budynek na 3 – go Maja został wyremontowany i przeznaczony pod Dom Pomocy
Społecznej. Kilkakrotnie przeprowadzano restrukturyzację SPZZOZ – u bo od początku kiedy
powiat go przejął przynosił straty, czyli dochody jakie otrzymywał czy to z kasy chorych cz
NFZ to nigdy nie pokrywały wydatków, czyli szpital się zadłużał, szpital nie płacił za leki,
żywność, energię, media, ciepło, wodę i to narastało. W końcu należało coś z tym zrobić, gdyż
sytuacja była już nie do opanowania. Kiedy na początku kadencji, gdy zostałem wicestarostą i
podjąłem się tego aby coś zrobić z tym szpitalem to została przeprowadzona dokładna analiza,
zostały wynajęte odpowiednie firmy doradcze i przedstawiono nam co można z tym szpitalem
zrobić, czyli przedstawiła wszystkie możliwości czyli od pozostawienie tego szpitala w takim
stanie jakim jest, przekształcenia w spółkę prawa handlowego z wówczas obowiązującym
prawem czyli z godnie z planem B oraz różne sposoby mieszane czyli spółka z operatorem
zewnętrznym, operator zewnętrzny, powiat z operatorem i tak dalej. Wszystkie te opracowania
pokazywały, że powiat nie udźwignie tego zadłużenia jakie musiałby przejąć oraz że spółka
sobie nie poradzi, ponieważ w szpitalu była taka sytuacja jaka była stworzona przez różne
okoliczności, przede wszystkim przez państwo które nie interesowało się służbą zdrowia
zlecając prowadzenie powiatom, pamiętamy dokładnie takie sytuacje jak podwyżka dla
personelu średniego 203, 313,a w ślad za tym nie szły żadne pieniądze, czyli nakazano ponieść
pensje a NFZ czy kasy chorych wówczas płaciły tyle samo ile płaciły wcześniej, równie
poprzez zwiększanie kontraktów nie można było tego zadłużenia zniwelować bo każde
zwiększenie dochodów poprzez zwiększenie kontraktów powodowało że trzeba było 40%
przeznaczać na podwyżki płac to było ustawowe i to były działania państwa które były bardzo
niekorzystne. Dodatkowo szpital działał w takich a nie innych warunkach lokalnych tutaj w
Gostyninie, gdzie hamowały róż układy koleżeńskie, partyjne, społeczne i tak dalej i
przeprowadzenie czegokolwiek praktycznie nie było możliwe. W związku z tym po takim
opracowaniu co można zrobić Rada Powiatu podjęła uchwałę aby poszukać operatora

zewnętrznego. Dlaczego?, był taki pomysł że jak przyjdzie operator zewnętrzny to po pierwsze
będzie to podmiot nie związany z naszym środowiskiem czyli łatwiej mu będzie przeprowadzić
wszelkie zmiany restrukturyzacyjne, po drugie majątek który wydzierżawi zapłaci czynsz, czyli
będzie jakiś dochód aby spłacać zadłużenia, po trzecie chcieliśmy aby zaawansował się
finansowo w przejęcie zadłużeni. Czyli miało to polegać na tym, że na początku swojej
działalności przejmie pewne zadłużenia a będzie miał to oddane w czynszu w latach
następnych, proponowaliśmy aby było to po roku 2024 kiedy powiat spłaci za SPZZOZ
poręczone kredyty do Norwegi i wtedy będzie miał lepszą sytuację finansową i będzie mógł
sobie pozwolić na nie korzystanie z czynszu. W międzyczasie były prowadzone działania
restrukturyzacyjne ponieważ nie wykluczaliśmy, że jeżeli się nie znajdzie zewnętrzny operator,
bo trudno jest znaleźć kogoś kto zaangażuje się z dużymi pieniędzmi, to w związku z tym że ie
mieliśmy pewności że taki operator się zjawi to w uchwale którą rada podjęła było również że
jeżeli tego nie będzie to będziemy przekształcać w spółkę prawa handlowego i tym samym
sami będziemy musieli sobie radzić z restrukturyzacją szpitala. Cały czas ta restrukturyzacja
była prowadzona w roku 2011 zostało zwolnionych około 40 pracowników, były pewne
posunięcia odnośnie struktury organizacyjnej, odnośnie oszczędności na lekach ale to wszystko
nie dawało efektów. W końcu został opracowany plan oszczędności na płacach, bo proszę
państwa płace w szpitalu to było 82% całego dochodu jaki szpital otrzymywał z NFZ, czyli nie
było możliwości aby ten szpital przetrwał z tymi pieniędzmi, a musicie państwo wiedzieć, że
szpital nie miał możliwości zarabiania. Wtedy kiedy przygotowaliśmy taki plan
restrukturyzacji, który również zakładał zwolnienia, obniżki płac, łączenie dyżurów lekarskich
to zostało to zablokowane przez związki pracowników, a związki zażyczyły sobie jeszcze
dodatkowo podwyżki płac, także nie byliśmy w stanie tego zrobić. Uruchomiliśmy całą
procedurę wyłaniania operatora, czyli ogłosiliśmy co nas interesuje, w jaki sposób chcemy to
wydzierżawić, ogłoszenia poszły do mediów ogólnopolskich, również zostały wysłane
zaproszenia do większych sieci szpitali które mogłyby być zainteresowane takim
przedsięwzięciem i na nasze zaproszenie odpowiedziało pięć firm które wpłaciły kaucje i które
pobrały materiały aby móc przygotować ofertę na dzierżawę. Z tych pięciu potencjalnych
klientów, praktycznie dwie nie złożyły oferty, trzy złożyły oferty w tym dwie medyczne, jedna
z medycyną nie miała nic wspólnego i ta oferta była mało atrakcyjna dlatego też praktycznie
zostały dwie firmy, jedna z nich to Arion Med która już teraz wiemy że wydzierżawiła szpital.
Gdy ogłaszaliśmy tę ofertę na dzierżawę szpitala, to sytuacja naszego szpitala była na tyle
dobra dla potencjalnych dzierżawców że znajdowaliśmy się w województwie mazowieckim
jedynym z dwóch gdzie były płacone pieniądze za nad wykonawstwo czyli ci którzy byli
potencjalnie zainteresowani wiedzieli że mogą na tym zarobić. Po wyłonieniu tych dwóch
kandydatów na operatora rozpoczęły się już konkretne rozmowy, zarząd po konsultacjach
przedstawił by operatorem była firma Arion Med, rada przyjęła taką uchwałę i przystąpiliśmy
do przygotowania umowy dzierżawnej i wtedy zaczęły się schody, bo wiadomo żer firma
prywatna musi zarabiać w tej umowie chciała ja k najlepsze warunki dla siebie my w imieniu
szpitala i powiatu chcieliśmy zabezpieczyć jak najlepsze warunki dla siebie, trwało to dość
długo ale w końcu 2 października taka umowa została podpisana. W umowie było zaznaczone
że firma Arion Med przejmuje szpital, warunkiem jest cesja kontraktów w NFZ-cie, czyli NFZ
musi się zgodzić na przejęcie naszych kontraktów dla firmy Arion Med oraz fizyczne przejęcie
szpitala czyli podpisanie protokołu przejęcia. Zostały złożone odpowiednie dokumenty do
NFZ–tu i nie zrozumiałe jest dlaczego tak długo to trwało, według mnie powinno trwać góra
miesiąc, a trwało to około czterech miesięcy, NFZ zmieniał terminy, w międzyczasie duża firma
która miała największy dług w stosunku do SPZZOZ czyli firma Magellan złożył
zabezpieczenia na kontraktach i nowy operator przed przejęciem szpitala otrzymałby w spadku
duże zajęcia czyli otrzymywałby co miesiąc 25% mniej wypracowanego dochodu aż spłaci całą
kwotę a chodziło tutaj o 8 milionów, za firmy które miała zaangażować się na poziomie 5

milionów 250 było to nie do przepchnięcia i poprosiła nas o pomoc aby coś zrobić z tym
długiem w innym przypadku odmówiła przejęcia szpitala i chciała zrezygnować z dzierżawy
szpitala. Nie mieliśmy wyjścia, te długi trzeba pamiętać że muszą być spłacone przez powiat,
ewentualnie te gdzie będzie istniał SPZZOZ w tym okrojonym kształcie jeśli będzie miał jakieś
pieniądze to tez będzie spłacał a resztę będzie musiał spłacić powiat, w związku z tym
postanowiliśmy że z Magellanem musimy się dogadać podpisać porozumienie i tak poręczyć
aby to nie spowodowało przekroczenia wskaźników dyscypliny budżetowej w powiecie oraz
żeby była możliwość tego poręczonego kredytu spłacać. W związku z tym, że wchodziło tutaj
w grę nie przekraczanie wskaźników budżetowych musieliśmy jeszcze inaczej zagwarantować
ten kredyt czyli tak się dogadaliśmy z Magellanem że będziemy co roku podejmować uchwałę
o poręczeniu czyli nie będzie to wchodzić w wieloletnia prognozę zadłużenia powiatu ale w
zamian za to musieliśmy poręczyć majątkiem czyli hipoteka na lesie który znajduje się w
Kruku na wypadek gdyby powiat nie przyjął takich uchwał lub przestał za szpital spłacać,ale
nie ma takiego zagrożenia, równie część zadłużenia jest spłacane cesją czynszu który płaci
Arion Med szpitalowi. W SPZZOZ-ie działały trzy oddziały, czyli szpital, przychodnia
specjalistyczna i przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, zostały wydzierżawione dwa
oddziały czyli szpital i przychodnia specjalistyczna, a w SPPOZ-ie pozostała tylko podstawowa
opieka zdrowotna. Na dzień dzisiejszy to trochę kuleje, trudno jest nam pozyskać lekarzy, bo ci
lekarze nie mieli płacone dlatego nie chcieli pracować, układamy to w tej chwili tak aby były
pieniądze. W tej chwili firma Arion Med zaangażowała się do poziomu 5.250.000 w przejęciu
zadłużenia szpitala oraz czynsz roczny w wysokości 1.360.000 czyli z tego czynszu również
będzie spłacane zadłużenie. Część zadłużenia już została spłacona z tego 5.250.000 już część
zostało uregulowane tak jak przewidywała to umowa, część otrzymali pracownicy czyli zaległe
wynagrodzenia, otrzymały niektóre spółki. Na dzień dzisiejszy szpital i przychodnia
specjalistyczna to jest już podmiot prywatny, już nie podlega pod starostwo, raz w roku firma
Arion Med będzie zdawać sprawozdanie bo majątek jest nasz, nie może zmniejszyć ilości
świadczonych usług, zmniejszenie może być jedynie za zgoda powiatu, na razie firma nie
przewiduje aby cokolwiek zamykać, myślę że raczej będzie przewidywała otwieranie nowych
usług aby zarobić. Natomiast musimy się liczyć ze zwolnieniami, proszę państwa firma Nowy
Szpital w swojej ofercie którą nam przedstawiła to postawiła warunek że wejdzie do szpitala i
w ciągu trzech miesięcy zrobi restrukturyzacje czyli zwolni od 80 do 100 pracowników, my za
to poniesiemy koszty i wtedy dopiero podpiszą z nami umowę, czyli aby ten szpital
funkcjonował to nie ma mowy aby nie było zwolnień, obniżki płac czy innych regulacji.
Owszem firma może świadczyć usługi komercyjne ale z tego co ja wiem a znam szpitale które
zostały przekształcone w spółki prawa handlowego, to dochody z działalności komercyjnej są
na poziomie od 2% do 8% i te wyższe to są w takich przypadkach gdy te usługi są bardzo
chodliwe czyli na przykład operacje na oczy, u nasz takich usług na dzień dzisiejszy nie ma a z
tych usług które są nie można zarobić z uwagi na to, że nasze społeczeństwo nie jest zasobne a
jeśli ma płacić to wybiera inny szpital. Arion Med musi robić wszystko aby się zbilansować,
jakość usług nie może się pogorszyć.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – czy ktoś z radnych ma zapytania
do wicestarosty?
Radny Zbigniew Jakubaszek – czy hipotekę obejmuje las położony na obszarze byłego
sanatorium czy inny obszar?
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – ile aktualnie jest zatrudnionych w POZ – cie, co
zakłada plan restrukturyzacji szpitala. W mediach pojawiła się informacja że jest planowanych
do zwolnienia 16 pracowników tych administracyjnych, czy to jest prawda?

Radny Marek Małkowski – jakie na tę chwile jest całkowite zadłużenie szpitala, kto i kiedy
będzie to regulował oraz co na to mówią pozostali wierzyciele?
Radny Czesław Jaśkiewicz – ja odnośnie prywatyzacji. To nie jest taka kolejność o jakiej pan
mówił, pan się martwi o firmę Arion Med, w umowie tej powinien też być podpisany pakiet
socjalny aby ta załoga nie została pozostawiona sama sobie, powinni wiedzieć na jakich
zasadach będą zwalniani i jak to będzie przebiegać.
Wicestarosta Andrzej Kujawski – radny Jakubaszek pytał odnośnie hipoteki, proszę państwa
hipotekę można ustanowić tylko na tym majątku jakim się dysponuje. Powiat dysponuje
majątkiem SPZZOZ czyli cały las, wcześniej całe sanatorium liczyło około 56 hektarów, z tego
został wydzielony teren około 14 hektarów i to zostało wydzierżawione natomiast pozostałym
lasem czyli około 42 hektarów dysponuje powiat i ten las powiat mógł zastawić jako hipotekę i
ten las został zastawiony, proszę państwa prawdopodobnie jeśli tylko się kupiec znajdzie to ten
las zostanie sprzedany bo powiat ma zobowiązania za szpital i musi majątek wysprzedawać aby
spłacić długi.
Radna Korajczyk pytała ile osób pracuje w POZ-cie, ja mogę tylko powiedzieć jak będzie
docelowo, na pewno będzie dyrektor, kierownik bo ktoś musi tym zawiadywać, musi to być
osoba która nie tylko będzie prowadzić POZ ale przede wszystkim obsługiwać tych wszystkich
dłużników, natomiast w samym POZ-cie jeśli chodzi o usługi medyczne to na pewno będą
świadczone usługi pielęgniarki środowiskowej, będzie gabinet zabiegowy, punkt pobrań, będzie
kilku lekarzy czyli kardiolog, pediatra, lekarz ogólny i prawdopodobnie chirurg, będzie to w
minimalnym zakresie.
Radny Małkowski pytał o zadłużenie, na dzień dzisiejszy to jest ponad 40 milionów złotych, z
tego zadłużenia jest zaciągnięty kredyt z 2008 roku w banku w Norwegi, ówczesny dyrektor
Buraczyński miał dwie koncepcje odnośnie szpitala, pierwsza przekształcić go zgodnie z
planem B w spółkę prawa handlowego i spróbować zrestrukturyzować, bądź drugi pomysł jeśli
to by nie przeszło aby powiat poręczył kredyt i on tym kredytem spłaciłby większość
wierzycieli i miałby zamiast 300 wierzycieli tylko jednego, wtedy nikt się w powiecie nie
odważył na przekształcenie szpitala zgodnie z planem B, rada podjęła uchwałę aby poręczyć
taki kredyt i dziś powiat spłaca ten kredyt który jest na poziomie 15 milionów złotych, rocznie
spłacamy około 2 milionów. Niedobrze się stało że w tym czasie ten kredyt został zaciągnięty
bo wtedy zostały również spłacone długi publiczno prawne, na początku roku 2011 kiedy
jeszcze do sierpnia była możliwość przekształcenia szpitala zgonie z planem B można było się
ubiegać o dofinansowanie z budżetu państwa i o umorzenie pewnych zadłużeń ale tylko
publiczno prawnych, natomiast te zadłużenia publiczno prawne zostały spłacone z tego kredytu
i ubiegać się już o to oddłużenie nie było można, w taki sposób został oddłużony szpital w
Kutnie, gdzie otrzymał ponad 50 milionów zwrotu, czyli wówczas został popełniony
nieświadomie błąd.
Z tergo kredytu spłacono nie tylko zobowiązania ale również podwyżki płac dla lekarzy i
personelu które skutkują do dzisiaj i z tego zadłużenia ten kredyt 15 milionów to jest dla
Norwegi który spłaca powiat dodatkowo to co dogadaliśmy się z Magellanem czyli około 8
milionów też powiat będzie spłacał, 5.250 podejrzewam że zaangażuje się Arion Med czyli
mamy już prawie 30 milionów, czyli zostanie nam około 10 milionów długów
niezagospodarowanych. Proszę państwa dochodziło do tego, że firma dostarczająca żywność
nie miała płacone przez rok dobrze że była to firma ogólnopolska która mogła sobie na to
pozwolić. Wierzyciele nie mają za ciekawej sytuacji ponieważ będą mieli płacone z czynszu i
ewentualnie z pozyskanych jakiś pieniędzy ze sprzedaży majątku, innej możliwości nie ma, ale
publicznie oświadczam że powiat nie ma zamiaru komukolwiek nie zapłacić, zapłacimy tylko
na miarę naszych możliwości.

Radny Jaśkiewicz pytał o pakiet socjalny, my w umowie mamy zapisane że w ciągu trzech
miesięcy firma Arion Med podpisze ze związkami zawodowymi pakiet socjalny. Często
spotykałem się ze związkami i mówiłem że z firma będę taki pakiet negocjował to usłyszałem
że związki tego sobie nie życzą że chcą sami negocjować, dziś mogę śmiało powiedzieć że to
co mogliśmy zrobić to zabezpieczyliśmy jak najlepiej, wszyscy pracownicy przeszli do spółki
Arion Med na zasadzie art. 23 kodeksu pracy, czyli w dniu przejęcia szpitala każdy pracownik
otrzymał informację że jest pracownikiem firmy Arion Med na tych samych zasadach i z tym
samym wynagrodzeniem, art. 23 mówi jasno że pracownika przyjętego w tym trybie nie można
zwolnić przez 1 rok i teraz te pogłoski że będą zwalniani pracownicy to będą, ale każdy z tych
pracowników może iść do sądu i za pewne wygra, a tera jest rola związków tak silnych w
szpitalu niech pomogą pracownikom i egzekwują ich prawo. Owszem firma ze związkami czy
pracownikami może się tak dogadać, że zwolni ich wcześniej bo może im zaproponować
dłuższe odprawy niż 3 miesięczne bądź mogą podjąć inne działania. Na dzień dzisiejszy
podejrzewam że pakiet socjalny nie będzie się różnił od przywilejów kodeksowych bo związki
zawodowe już przedstawiły swój pakiet socjalny pracodawcy, ale proszę państwa związkom
mylą się chyba pewne pojęcia bo zażyczyły sobie gwarancji pracy przez 10 lat.
Radny Paweł Kalinowski – czy ma pan wiedzę na temat planów, czy jest w planie stworzenie
nowych oddziałów na terenie szpitala?
Radny Czesław Jaśkiewicz – Pan starosta mówił, że zaległe pensje zostały wypłacone a z tego
co ja wiem to te pensje były wypłacane na bieżąco.
Mówi się, że 80 osób będzie zwolnionych, pan starosta mówi że jakość usług nie pogorszy się.
Jeśli tyle osób zostanie zwolnionych to ta jakość za pewne się pogorszy.
Wicestarosta Andrzej Kujawski – o ewentualnych nowych usługach mi nie wypada mówić,
gdyż firma ta może mieć różne plany, wiem że jest zainteresowana usługami rehabilitacyjnymi,
bo pacjentów na usługi rehabilitacyjne jest bardzo duża. Usługi za pewne będą zwiększane gdyż
są możliwości, jest również wydzierżawiony w tym całym kompleksie budynek po starej
kuchni i za pewne firma go wykorzysta gdyż nie będą chcieli aby stał bezużytecznie, natomiast
to już jest sprawa firmy.
Jeśli chodzi o zaległe pensje to my podpisując umowę zagwarantowaliśmy, że nowy operator
przejmuje wszelkie zobowiązania pracownicze. W umowie jest tak zapisane, że od podpisania
umowy firma ma dać 1,5 miliona złotych na zaległe pensje, ja mam informacje że zostało
wypłacone większość zaległości plus wynagrodzenia za styczeń, a wczoraj miały być
wypłacone pensje za luty i marzec, a pozostała część w ciągu następnych 3 miesięcy.
Radny Andrzej Robacki – czy korzystając z obecności pana starosty Andrzeja Kujawskiego
możemy zadać kilka pytań wykraczających poza zakres dzisiejszego porządku?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – nie wiem jaki zakres chciałby pan
rady zaproponować, ale myślę że takie pytania może radny zadać panu staroście podczas
przerwy, a ja nie chciałbym wykraczać poza zakres dzisiejszego porządku.
Radny Tadeusz Łosiewicz – czy w umowie jest mowa odnośnie oczyszczalni ścieków?
Wicestarosta Andrzej Kujawski – wszelkie wskaźniki są w normach, oczywiście
oczyszczalnia ta nie jest w najlepszym stanie ale ona nie tylko służy szpitalowi ale także MTBS
– owi. W umowie dzierżawnej z firmą Arion Med jest również zapis że firma zaangażuje się w
inwestycje na poziomie 34 milionów złotych, w tych inwestycjach jest modernizacja bądź

budowa nowej oczyszczalni, modernizacja bądź budowa nowego ogrzewania, czy modernizacje
poszczególnych oddziałów. Jeśli chodzi o oczyszczalnię to jest ona w pierwszej kolejności.
Natomiast na dzień dzisiejszy oczyszczalnia nie zanieczyszcza żadnego jeziora.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – panie starosto dziękuję za
przybycie na dzisiejsza sesję i przekazanie informacji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – zarządzam przerwę.

(…) po przerwie

Do punktu 6
Informacja odnośnie realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 rok.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – przedstawiła informację odnośnie
realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii za 2012 rok. – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radna Urszula Pieniążek – czy istnieje stała współpraca komisji ze stowarzyszeniem
abstynenckim czy jest ona jedynie sporadyczna?
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – na terenie Gostynina mamy wiele
stowarzyszeń z którymi my współpracujemy natomiast stowarzyszenie abstynenckie jest tylko
jedno to jest Stowarzyszenie Rodzinny Klub Abstynenta Przystań Życia i z tym
stowarzyszeniem współpracujemy już od lat. W ramach tej współpracy temu stowarzyszeniu
użyczamy pomieszczenie nieodpłatnie w którym znajduje się siedziba zarządu,
dofinansowujemy bądź dotujemy programy które wspólnie ze stowarzyszeniem są realizowane.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – podziękował za przedstawienie
informacji.

Do punktu 7
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2012
rok.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska –
przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Gostyninie
za 2012 rok – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie zgłaszali pytań.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – podziękował za przedstawienie
sprawozdania.

Do punktu 8
Informacja o realizacji programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami
pozarządowymi za rok 2012.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Hanna Adamska – przedstawiła informację o
realizacji programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok
– materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie zgłaszali pytań.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – podziękował za przedstawienie
informacji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – powitał przybyłego na obrady
sesji Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkól i Przedszkoli pana Michała Łosia .

Do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania obniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących
funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i
psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś – projekt
uchwała w sprawie zasad udzielania obniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje
kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa
zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina regulują dwa zagadnienia
związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych działających na terenie miasta,
mianowicie w paragrafie 1 na podstawie delegacji artykułu 42 ustęp 7 punkt 2 Karty
Nauczyciela ustala tygodniową obniżkę godzin a przez to ustala tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin tak zwane pensum dla nauczycieli którym powierzono funkcje kierownicze w
szkole czyli dla dyrektorów odpowiednio przedszkoli, dyrektorów szkół, wicedyrektorów szkół
i w przypadku szkoły muzycznej kierownikom sekcji instrumentalnej. W tabeli są podane
obniżki które wynoszą odpowiednio dla dyrektora przedszkola liczącego do 3 oddziałów 15/25
co daje pensum 10 godzinne, w przypadku przedszkola liczącego do 4 i więcej oddziałów
zniżka godzin wynosi 17/25 co daje pensum w wysokości 8 godzin. Dyrektor szkoły do 10
oddziałów te zniżkę będzie miał 12/18 co daje pensum 8 godzinne. Od 11 do 20 oddziałów
zniżka 14/18 czyli pensum 4 godzinne, a dla 21 i więcej oddziałów obniżka godzin 15/18 co
daje pensum 3 godziny. Dla wicedyrektora szkoły 9/18 obniżka czyli pensum 9 godzinne i
kierownicy sekcji instrumentalnej 6/18 obniżka czyli pensum w wymiarze 12 godzinnym.
Natomiast w paragrafie 2 na podstawie delegacji artykułu 42 ustęp 7 punkt 3 Karty Nauczyciela

ustala się pensum dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów i to pensum ustala się
na poziomie 26 godzin. W związku z tym, że już po otrzymaniu przez państwa materiałów
zauważono błąd to chciałbym wnieść autopoprawkę, mianowicie w paragrafie 1 ustęp 3 przed
wyrazem ,,0,5 godziny” należy dodać słowo ,,do”. Wtedy ten punkt w całości brzmiałby
następująco ,,Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ulega odpowiednio
zaokrągleniu do jedności w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5
godziny liczy się za pełną godzinę”.
Radny Zbigniew Jakubaszek – jest jeszcze jeden błąd w uzasadnieniu, ponieważ Rada
Miejska nie jest organem prowadzącym
Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś – ja się nie
zgodzę z tym sformułowaniem, w tym uzasadnieniu chodzi o to, że organem ustalającym jest
Rada Miejska, czyli to rada podejmuje w tej sprawie decyzję.
Radca Prawny Katarzyna Majzner – ja się zgadzam z panem dyrektorem, ale jeśli państwo
macie jakieś wątpliwości to zostawmy zapis, że ,,organem ustalającym zasad udzielania
obniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego
wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych
jest Rada Miejska w Gostyninie”.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Radny Andrzej Robacki – w poprzedniej uchwale jaki był wymiar logopedy i psychologa?
Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś – 20 godzin.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski– odczytał treść uchwały w sprawie
zasad udzielania obniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole,
obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w
placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych,
przeciw - 1 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
Radny Andrzej Robacki był przeciw podjęciu uchwały.
UCHWAŁA NR 180/XXXVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 10 i 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów.
oraz

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś – obie
uchwały będę omawiał jednocześnie z uwagi na to, że obwody szkół podstawowych są tożsame
z obwodami gimnazjów. Uchwała która obowiązuje do chwili obecnej to uchwała z 1999 roku.
Od tamtej pory miasto Gostynin się zmieniło, nowo powstałe ulice to: Treli, Biernackiego,
Jarmolińskiego, Makulińskiego, Morenowa, Rewekanta, Zazamcze które kiedyś było ulica
Targową, Polskiego Czerwonego Krzyża, Księdza Gerwatowskiego, Honorowych Dawców
Krwi, Hubalczyków, Andrzeja Małkowskiego, Gen. Marii Witek, Wacława Kujawy,
Solidarności, Stefana Fabiszewskiego, Sosnowa, Świerkowa, Jasna, Cypriana Kamila Norwida,
Brzozowa, Zacisze, Jana Marcinkowskiego,
Spółdzielcza, Szkolna, Aleja Stanisława
Mikołajczyka, Wiosenna. Dwie ulice zmieniły nazwę czyli Plac Wolności na Rynek, ulica
Bagnista na ulice Termalną, przestała istnieć ulica Charłampowicza. W związku z powyższym
projekty uchwał które macie państwo przed sobą to w paragrafie pierwszym ustalają sieć
publicznych szkół podstawowych a w drugiej uchwale gimnazjów, natomiast paragraf 2 ustala
obwody w tych placówkach. Wykaz ulic które dzielą Gostynin na dwa obwody jest
zaproponowany w tej uchwale i przebiega dzieląc miasto na część północną i południową.
Ważne jest to że zarówno obwody szkół podstawowych jak i obwody szkół gimnazjalnych są
tożsame, to znaczy że nie ma żadnych problemów w zdobywaniu wyższego poziomu
kształcenia, wiadomo że jeżeli jakiś uczeń został zapisany do Szkoły Podstawowej Nr 3 to
swoja naukę zgodnie z obwodem będzie kontynuował w Gimnazjum Nr 2. podział ten który
został państwu przedstawiony, został tak skonstruowany by poszczególne placówki miały w
miarę podzielona liczbę potencjalnych uczniów. I tak w 14 rocznikach jeśli chodzi o
zameldowanie to ogółem jest 2593 uczniów, przy czym do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 i
jednocześnie Gimnazjum Nr 1będzie uczęszczało 1271 uczniów natomiast do tego drugiego
obwodu to znaczy do Szkoły Podstawowej Nr 3 i do Gimnazjum Nr 2 będzie uczęszczało 1322
uczniów.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów.

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski– odczytał treść uchwały w sprawie
ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz
granic ich obwodów.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
UCHWAŁA NR 181/XXXVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów.

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji Kultury i Sportu – opinia
pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski– odczytał treść uchwały w sprawie
ustalenia sieci publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta
Gostynina oraz granic ich obwodów.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA NR 182/XXXVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – zarządzam przerwę.

(…) po przerwie
(sale posiedzeń opuściła radna Lidia Pawikowska)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – powitał przybyła na obrady sesji
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
panią Halinę Fijałkowską

D o p u n k t u 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok
2013”.
Podinspektor Wydziału Promocji Miasta Teresa Kiereś – program profilaktyki raka szyjki
macicy dotyczy szczepienia dziewcząt przeciwko brodawczaka ludzkiego HPV, wirus ten jest
odpowiedzialny za zachorowalność na raka szyjki macicy. Realizatorem tego programu jest
podmiot wyłoniony w drodze konkursu, a zadanie to polega na przeprowadzeniu przez
realizatora najpierw akcji informacyjnej a następnie po otrzymaniu pisemnej zgody rodziców na
przeprowadzenie szczepień w trzech etapach. Pierwszy etap szczepień przewiduje się w
miesiącu marcu, drugi w miesiącu czerwcu i trzecie w październiku. W tym roku szczepieniami

będą objęte dziewczęta urodzone w roku 1998, ponieważ są szczepione dziewczęta w wieku 15
lat. Za wdrożeniem tego programu zdrowotnego w gminie przeważają takie aspekty jak:
docelowe zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworu
złośliwego wywołanego wirusem HPV; systematyczne obejmowanie profilaktyką pierwotną
stałej populacji mieszkańców Gminy miasta Gostynina (około 100 dziewcząt rocznie); brak
powszechnej dostępności do szczepionek przeciwko zakażeniom HPV z powodu nie
finansowania tych szczepień przez Narodowy Fundusz Zdrowia; zwiększenie wśród kobiet
wiedzy i świadomości na temat zakażenia chorobami nowotworowymi oraz przekonanie do
stosowania profilaktyki wtórnej poprzez badania cytologiczne. Z uwagi na powyższe zasadne
jest podjęcie uchwały dotyczącej ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013”.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju oraz
Komisje Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.

Radni nie zgłaszali pytań.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski– odczytał treść uchwały w sprawie
przyjęcia ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013”.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA NR 183/XXXVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Halina Fijałkowska – proponowana przez nas zmiana jest w zasadzie zmiana kosmetyczną w
poprzednio przyjętej uchwale zapis brzmiał ,,opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na rachunek bankowy” ,
natomiast tera proponowany przez nas zapis będzie brzmiał ,,opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Gostynina”, zostało to doprecyzowane w celu aby mieszkańcy
wiedzieli na jaki rachunek mają wpłacać.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju oraz
Komisje Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.

Radni nie zgłaszali pytań.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski– odczytał treść uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA NR 184/XXXVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na 2013 rok.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Halina Fijałkowska – program w podobnym kształcie Rada Miejska przyjmowała w ubiegłym
roku, w programie tym nie nastąpiły jakieś znaczące zmiany w związku z tym nie będę
szczegółowo omawiać. Projekt uchwały zawierający program opieki nad zwierzętami mamy
obowiązek wystąpić do Powiatowego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do Kół Łowieckich
i do Towarzystw Opieki nad Zwierzętami. Szeroko omawiałam stanowisko Powiatowego
Lekarza Weterynarii na komisja w związku z tym tylko dodam, że ta opinia powiatowego
lekarza dla rady jest niewiążąca.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju oraz
Komisje Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.
Radni nie zgłaszali pytań.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski– odczytał treść uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Gostynina na 2013 rok.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA NR 185/XXXVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 15
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – do przedstawionego wcześniej projektu uchwały
chciałam wprowadzić dwie autopoprawki, gdzie pierwsza dotyczy zwiększenia planów
dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18.970 złotych i druga autopoprawka która
stanowi kwotę 80 złotych i dotyczy przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
W przedstawionym projekcie uchwały proponujemy dokonać zmian zarówno w planie
dochodów jak i wydatków budżetowych a także przychodów i nadwyżki budżetu. Po
wprowadzeniu proponowanych zmian dochody budżetu zmniejszą się ogółem o kwotę 582.617
złotych jest to kwota która stanowi persado zwiększenia i zmniejszenia planu w tym dochody
bieżące zmniejszą się o kwotę 6.376.000 złotych natomiast zwiększą się o kwotę 18.970
złotych, natomiast dochody majątkowe zwiększą się o kwotę 5.789 złotych. Następnie wydatki
budżetu zwiększą się ogółem o kwotę 322.085 złotych kwota ta również stanowi persaldo
pochodzące ze zmniejszenia i zwiększenia planu, w tym wydatki bieżące zwiększą się o kwotę
315.470 złotych i zmniejszą się o kwotę 80 złotych, natomiast wydatki majątkowe zmniejszą
się o kwotę 6.615 złotych. Następnie w wyniku proponowanych zmian planowana nadwyżkę
budżetu zmniejszamy o kwotę 904.702 złote zwiększając tym samym przychody budżetu o
kwotę 904.702 złote to jest o wolne środki które przeznaczamy na rozchody budżetu. Również
wprowadzamy zmiany w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej pn. Plan przychodów i
kosztów zakładów budżetowych, dokonują zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek
roku 2013. Na plan dochodów budżetowych ma znaczący wpływ kwota zmniejszenia subwencji
oświatowej w wysokości 607.376 złotych, chciałam tu zaznaczyć, że ta sytuacja powtarza się
już od kilku lat i tak w 2009 roku zmniejszono nam subwencje o 166. 920 złotych, w 2010 roku
o 1.413.417 złotych, w 2011 roku 904.000 złotych, w 2012 roku 149.515 złotych a w bieżącym
roku 607.376 złotych. Następne zmiany dotyczą zwiększenia planu z tytułu dotacji i o kwotę
18.970 złotych jaka przyznał nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i o tę kwotę zwiększą
się środki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą usunięcie, utylizacja
wyrobów z azbestu z terenu miasta Gostynina w 2013 roku. Następne zmiany dotyczą planu
dochodów majątkowych, gdzie zwiększamy plan o kwotę 5.789 złotych jest to dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i o kwotę wkładu własnego to jest o kwotę 6.615
złotych zwiększą się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
wynagrodzenia menadżera projektu oraz na promocję projektu do poniesienia których jesteśmy
zobowiązani w ramach zawartej umowy o dofinansowanie. Oprócz omówionych zmian planów
wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach bieżących dokonujemy również zwiększenie
planu o kwotę 116.500 złotych w rozdziale 75615 z przeznaczeniem na odsetki od
nadpłaconego przez podatnika podatku od nieruchomości, zgodnie ze złożoną przez podatnika
korektą deklaracji i wydaną decyzję. Następnie o kwotę 180.000 złotych zwiększamy plan w
rozdziale 90002 z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych, w naszej gminie pod koniec roku 2012 zostały uchwalone opłaty za
odbiór odpadów zostały one uchwalone mniejsze aniżeli zostały zaproponowane, kwota która
została zaplanowana w budżecie na rok 2013 będzie niewystarczająca, w tej chwili jest już
ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania i na moment podpisania umowy powinny być
zabezpieczone środki w budżecie. Przewidujemy, że te środki przewidziane w budżecie będą za
niskie dlatego proponujemy zwiększenie tego zadania o 180.000 złotych. dokonujemy również

przeniesienia środków w kwocie 80 złotych na wypłatę na rzecz Związku Miast Polskich. Po
dokonaniu proponowanych zmian ulegną zmianie załączniki do uchwały budżetowej na 2013
rok o numerach 1, 2, 2a, 2b, 3 i 11.

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
Komisji Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne.
Radni nie zgłaszali pytań.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – odczytał treść uchwały
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok

Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - 0 radnych.
UCHWAŁA NR 186/XXXVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 16
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 oprócz zmian które wynikają ze zmian
w poprzedniej uchwale to jest w Uchwale Budżetowej, w związku z tym że zmienił się układ
prezentacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej co szczegółowo było omawiane na
poprzedniej sesji, to WPF uległ również skróceniu do roku 2022 i nie wynika z prezentowanych
w niej do jakiego okresu zostały udzielone poręczenia, w związku z tym zgodnie z sugestią RIO
aby był obraz to należy wprowadzić do objaśnienia informację co też robimy w tej uchwale.
Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
Komisji Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali pytań.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – odczytała treść uchwały
zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymujących się - radnych.
UCHWAŁA NR 186/XXXVI/2013 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 17
Przyjecie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.

Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, przy 2 wstrzymujących się.
Protokół został przyjęty.

D o p u n k t u 18
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – radny Reder pytał czy jest zainteresowanie przetargiem
na wykup gruntów przy ulicy Termalnej, ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 21 marca na
stronach internetowych i mam informacje że na dzień dzisiejszy było 550 odsłon.
O stan nawierzchni dróg po zimie jak i o drogi gruntowe pytał również radny Małkowski; co
roku po zimie takowe przeglądy są dokonywane zarówno dróg gruntowych jak i dróg o
nawierzchni bitumicznej są oceniane i ustalany jest zakres pracy, w tym roku zostało to
rozpoczęte z chwilą kiedy zaczęło robić się już tak wiosennie, potem niestety znów spadło dużo
śniegu i zostało to przerwane, natomiast w międzyczasie podjęte działania związane z
zamówienie 4 ton masy bitumicznej potrzebnej do napraw uszkodzonej nawierzchni więc te
remonty będą sukcesywnie przeprowadzane. Natomiast gorzej jest z drogami gruntowymi
ponieważ jest teraz tam błoto, niemniej jednak szykuje się możliwość pozyskanie bardzo
dobrego materiału do utwardzenia tych dróg, chodzi o destrukt który będzie zdejmowany z
ulicy Bierzewickiej, jest już sprawa jakby uzgodniona niemniej jednak wymaga ona jeszcze
akceptacji pana Kaczmarka, który w obecnej chwili przebywa na urlopie ale w przyszłym
tygodniu już będzie więc myślę że uda się to sfinalizować i będzie doskonały materiał do
utwardzania tych dróg gruntowych.
Radny Reder przedstawiał możliwości zagospodarowania na Starej Betoniarni, w poprzednim
miesiącu na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu kiedy pani prezes składała relacje była
również o tym mowa i również ja informowałam że są podejmowane różnego rodzaju działania
i myślę że w tym kierunku ta aktywizacja będzie skierowana, jednak to wszystko wymaga
czasu aby to zaistniało. Radny Reder pytał również o nowe miejsca parkingowe które
uzyskamy w wyniku realizacji tego projektu to jest 90 miejsc parkingowych w ulicach Jana
Pawła II, Kościuszki i Zamkowa.
Radna Pawikowska pytała czy zakupu schodołazu jest aktualny, to pytanie wiąże się równie z
zapytaniem radnego Andrzeja Robackiego w sprawie windy i upływającym terminie jej
realizacji. Proszę państwa sytuacja jest następująca, mieliśmy możliwość zorganizowania
pokazu pracy tego schodołazu i państwo radni uczestniczyli oglądaliśmy i myślę, że każdy
wypracował sobie pogląd czy to urządzenie będzie się nadawało czy też nie, w międzyczasie
dostaliśmy projekt umowy od pana starosty dotyczący dofinansowania tej inwestycji
dotyczącej inwestycji windy z uwagi na to że gdyby to było realizowane, ponieważ był tam
wskazany bardzo krótki okres realizacji to wystąpiliśmy do pana starosty a pan starosta do
PFRON-u o możliwość przedłużenia do końca roku pozwoliłoby to nam na opracowanie pełnej
dokumentacji i ewentualnie w okresie wakacyjnym zrobienie i przystosowanie, z tym że jest
tutaj jeden podstawowy problem który już w międzyczasie został rozpoznany i żeby to
urządzenie zastosować to niestety wymagane jest zrobienie analizy przez Straż Pożarną i

uzyskanie opinii od biegłego rzeczoznawcy i niestety ale wiąże się to ze zmiana ciągów
ewakuacyjnych i ta jedna klatka gdzie byłaby zamontowana ta platforma to ona musiałaby
zupełnie odłączona z ruchu a tylko przystosowana do przewozu tych dzieci. Uważam że jest to
dość ryzykowne rozwiązanie, ale w między czasie pojawiły się jeszcze inne rozwiązania. Na
początku kwietnia otrzymaliśmy informację od Ministra Edukacji, że w ramach środków z
rezerwy budżetowej możemy skorzystać z dofinansowania przystosowania obiektu szkolnego
dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i to jest 50% wartości zadania czyli mogą to być dużo
większe środki niż te z PFRON-u. Tak jak kiedyś był pomysł przystosowania dla potrzeb dzieci
niepełnosprawnych jednej ze szkół, to w Szkole Podstawowej nr 3 zostało zrobione
rozpoznanie i w zasadzie adoptując jedno pomieszczenie na łazienkę i wykonując remont
wejścia do szkoły można by w sposób bardzo prosty przystosować cały parter szkoły dla dzieci
niepełnosprawnych wraz z dostępem do sali gimnastycznej, do 30 kwietnia jest konieczność
złożenia wniosku więc myślę że spośród tych wszystkich rozwiązań to to ostatnie wydaje się
najbardziej racjonalne i do przyjęcia A w następnym roku dalej kontynuowalibyśmy te zadania
ponieważ na tych szerokich schodach prowadzonych do stołówki można by zamontować
platformę z zachowaniem wszystkich warunków technicznych uważam że to jest najlepsze
rozwiązanie i że w tym kierunku powinniśmy iść.
Radna Agnieszka Korajczyk pytała jak pan prezes MTBS-u planuje poradzić sobie z miejscami
parkingowymi na Zazamczu odpowiedź na to pytanie będzie w późniejszym terminie ponieważ
dziś nie udało mi się skontaktować z panem prezesem gdyż jest na urlopie. Następne pytanie
dotyczyło tego czy jest prawdą że na terenie miasta powstanie kolejny duży market, firma
VARITEX Ulacha i Wspólnicy z Łodzi złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy na lokalizacje sklepu spożywczo przemysłowego na terenie ulica Wojska Polskiego,
Nowa, Floriańska wraz z zagospodarowaniem tego terenu.
Radna Korajczyk pytała również jakie będą konsekwencje w związku z zaciągnięciem kredytu
przez MTBS pod zastaw hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3. MTBS zaciągał ten
kredyt na realizację budynku mieszkalnego przy ulicy Bierzewickiej i to był kredyt który był
zaciągany w 2003 roku i częścią zabezpieczenia tego kredytu była działka i budynek hali
sportowej i dotyczyło to kwoty 420.000 złotych, kredyt ten jest zaciągnięty na 30 lat i
sukcesywnie jest spłacany, cały kredyt był na kwotę 1.606.000 złotych i w tej chwili 1/5
kredytu została spłacona i nadal systematycznie jest spłacany.
Radny Jakubaszek pytał co z ogródkami działkowymi w związku z nowymi przepisami
dotyczącymi ustawy śmieciowej. Ogrody działkowe nie są terenami zamieszkałymi, czyli
odbiór śmieci będzie odbywał się na starych zasadach zgodnie z podpisanymi umowami.
Natomiast to co wprowadzaliśmy uchwałą to dotyczy terenów zamieszkałych.
Radny Kalinowski pytał do kiedy burmistrz przebywa na zwolnieniu lekarskim, informuje iż
burmistrz przedłożył zwolnienie do 21 kwietnia. A odnośnie wynajmu sali domu nauczyciela to
właścicielem tego lokalu jest gmina, Zarząd Oddziału Związku Nauczyciela Polskiego w
Gostyninie jest najemcą tego lokalu i wynajem odbywa się na zasadach określonych w umowie
najmu lokalu użytkowego gdzie jest zapisane, że ,,najemca będzie wykorzystywał przedmiot
najmu na prowadzenie działalności związkowej jest zobowiązany do używania przedmiotu
najmu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z innymi użytkownikami którymi poza najemcą są:
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność w Gostyninie
i Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa dla Pracowników Oświaty”, jestem zaskoczona
że jest takie zdziwienie że jest potrzebna zgoda właściciela, jeżeli jest zapis że lokal powinien
być wykorzystywany zgodnie z zapisem który jest w umowie. Poza tym gmina ponosi koszty
utrzymania tego lokalu więc jest to zrozumiałe że ie mogą się tam odbywać inne spotkania
takie jak polityczne.
Na pozostałe zapytania radnego Robackiego odpowiedź będzie na piśmie, bo to wymaga
zebrania danych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – odczytał odpowiedź na
interpelację radnego Pawła Kalinowskiego – treść odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.
Rozumiem że punkt 18 został zrealizowany.
Radny Andrzej Robacki – nie do końca gdyż nie otrzymałem odpowiedzi na wszystkie moje
zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – ale otrzyma radny na swoje
zapytania odpowiedź na piśmie.
Radny Andrzej Robacki – prosiłem również odpowiedź w formie ustnej, ale skoro jej nie ma
to trudno, poczekam na pisemną odpowiedź.
z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – zrozumiałam, że na te zapytania odpowiedź ma być na
piśmie, ponadto wymaga to sięgnięcia do dokumentów i przeliczenia dlatego też odpowiedź
będzie na piśmie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – ta odpowiedź w formie ustnej
może być na następnej sesji.
Radny Andrzej Robacki – za pewne wcześniej będzie na piśmie, więc na następnej sesji nie
będzie takiej potrzeby.

D o p u n k t u 19
Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – czy ktoś z radnych ma do
przekazania jakieś informacje?
Radny Zbigniew Jakubaszek – rozmawialiśmy w klubie iż należy wrócić do głosowania z
poprzedniej sesji nad uchwałą dotycząca podniesienia kapitału dla spółki Zamek, ponieważ w
części społeczeństwa naszego miasta istnieje taki pogląd, że rada zabrała ,,komuś” pieniądze,
podkreślam, że rada nie ma uprawnień aby zabierać pieniądze. Ta spółka i wszystkie inne która
mamy na terenie miasta są w działaniu spółki. Każda spółka ma swoje władze, Zarząd, Rade
Nadzorczą, Zgromadzenie Wspólników. Jeżeli rada w tym przypadku nie kwestionuje zapisu
umowy o wysokości kapitału spółki, a nie kwestionuje ponieważ żadnych uwag nie było to
uważam, że w ogóle nad taka uchwała nie powinniśmy głosować, są władze które mogą nad
tym decydować, że jest możliwość, potrzeba i kapitał należy podnieść.
Radny Andrzej Robacki – po czasie koledzy się nad tym zastanowili a taki wniosek przecież
był aby tę sprawę odesłać do komisji, aby burmistrz podjął decyzje a dopiero rada ale niestety
tak się nie stało.
Ja chciałbym prosić panią burmistrz, w związku z pismem mieszkańców Zatorza aby
zorganizować spotkanie na temat ich wniosku o refundację tych kosztów ponoszonych za
wywóz nieczystości a jednocześnie przedstawić im program czy aktualna sytuację jak jest w
sprawie budowy tej kanalizacji i druga moja sprawa to jest to, że chciałem wyrazić dezaprobatę
skutecznego zablokowania panie przewodniczący zadania kilku pytań wicestaroście

gostynińskiemu, pytań dotyczących ważnych dla społeczeństwa kwestii życiowych,
codziennych a dotyczących między innymi dróg, remontu dróg po zimie, walki z bezrobociem i
złożonej dokumentacji na budowę ,,Term Gostynińskich” w starostwie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – ja w kwestii formalnej chcę
wyjaśnić, że ja nie mam kompetencji do zmiany porządku obrad sesji. Wyraźnie zostało to
określone w statucie, a ja zostałem upoważniony przez panią Przewodniczącą Rady Miejskiej
do realizacji porządku. Gdyby pan wcześniej zadał pytanie ,,czy ktoś ma uwagi do porządku
obrad” i wniósł uwagi to wtedy przegłosowalibyśmy to i sprawa wtedy byłaby przejrzysta.
Było to poza moimi kompetencjami i proszę nie mieć do mnie pretensji.
Czy w sprawach różnych ma ktoś jeszcze jakieś ogłoszenia?
Radny Tadeusz Łosiewicz – chciałbym w imieniu mojej córki zaprosić w dniu 22 kwietnia na
godzinę 19:00 na wernisaż pani Agnieszki Sapińskiej, malarka ta maluje ustami.
Radny Paweł Kalinowski – ja również chciałbym zaprosić na III rajd rowerowy
Błogosławionego Jana Pawła II w dniu 1 maja.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – odczytał pismo Platformy
Obywatelskiej Zarządu Koła w Gostyninie – treść pisma stanowi załącznik do protokołu.

D o p u n k t u 20
Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – zamknął obrady XXXVI sesji
Rady Miejskiej.
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