
 P R O T O K Ó Ł  NR XIV/2007

z  posiedzenia  XIV nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej  w Gostyninie odbytego w  dniu 12 
listopada  2007 roku.

Stan Rady - 15
Obecni - 11
                                                       
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1530, a  zakończono  o godzinie 1550

Do punktu  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  -  Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Witam pana burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego wraz z pracownikami urzędu. Witam państwa radnych. Dzisiejsze obrady zostały 
zwołane na prośbę burmistrza.

Do punktu  2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska- Szymczak odczytała  porządek posiedzenia.

Za porządkiem posiedzenia opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały w sprawie zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  z  Wojewódzkiego 

Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie  zadania 
inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Gostyninie”.

4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza 
Miasta Gostynina na lata 2003-2007.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany 
wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

                



Do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego  
„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Gostyninie”.

Wiesława  Pilichowicz  Pełnomocnik  ds.  Finansowych –  w  roku  bieżącym  rozpoczynamy 
termomodernizację budynku Przedszkola nr 2. Został rozstrzygnięty przetarg na to zadanie. Mamy 
możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, dlatego też występujemy do państwa z prośbą o podjęcie takiej uchwały i 
wyrażenie  zgody  na  pożyczkę  do  wysokości  330.000  zł.  Być  może,  że  część  tej  pożyczki 
wykorzystamy  w  tym  rok,  a  pozostałą  część  w  roku  następnym.  Będzie  to  zależało  od 
Wojewódzkiego Funduszu, czy przyjmie to zadanie jako jednoroczne czy jako zadanie dwuletnie. 
Okres kredytowania zaplanowano na 4 lata, w tym 12 miesięczna karencja liczona od momentu 
podpisania umowy o pożyczkę. Istnieje też możliwość umorzenia 25% kwoty pożyczki wraz z 
częścią odsetek.

Burmistrz Miasta – zostały pieniądze i zdecydowali się finansować termomodernizację. Na to 
zadanie mieliśmy zaplanowane własne środki, ale szkoda z tej pożyczki nie skorzystać skoro ¼ 
będzie umorzona. 

Radny  Krzysztof  Giziński –w  uzasadnieniu  jest  napisane,  że  pożyczka  ma  charakter 
preferencyjny z racji oprocentowania.

Burmistrz Miasta – jest to pożyczka, a nie kredyt. Pożyczka od kredytu różni się tym, że może 
być umorzona, kredytu się nie umarza. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA NR 90/XIV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu  działań  Burmistrza 
Miasta Gostynina na lata 2003-2007.

Wiesława  Pilichowicz  Pełnomocnik  ds.  Finansowych –  rozstrzygnięto  przetargi  na 
termomodernizację  Przedszkola  nr  2  i  na  termomodernizację  Domu  Kultury.  Do  momentu 
wprowadzenia zmian w wieloletnim planie nie możemy podpisać umowy z wykonawcą, ponieważ 
najpierw muszą zostać w pełni zabezpieczone środki na te zadania. Te zmiany dotyczyć będą roku 
2008.  W  większości  zadań  zawartych  w  wieloletnim  planie  inwestycyjnym  opiera  się  na 
szacunkach bądź na kosztorysie inwestorskim. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargowym mamy 
dane prawidłowe,  ile  zadanie  będzie  nas  kosztowało.  Oprócz  tych dwóch zadań proponujemy 
jeszcze  przesunięcie  środków  w  roku  2007  z  termomodernizacji  budynków  komunalnych  na 
budowę  dwóch  budynków  socjalnych,  tych  które  są   w  budowie  przy  ul.  Kościuszkowców. 
Przysunięcie  będzie  w  kwocie  196.000  zł.  Budżet  nie  zwiększamy i  nie  zmniejszamy,  tylko 
następuje przesunięcie w dziale gospodarki. 

2



Burmistrz  Miasta –  mieliśmy w  budżecie  zabezpieczone  pieniądze,  ale  teraz  korzystamy z 
Wojewódzkiego Funduszu, w związku z tym pieniądze przesuwamy na budowę budynków. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było

UCHWAŁA NR 91/XIV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu  
w ewidencji działalności gospodarczej.

Burmistrz Miasta – w związku z nadaniem nazwy ulicy Spółdzielcza, zasadne jest zwolnienie 
mieszkańców prowadzących tam działalność  gospodarczą  od  opłaty  za  zmiany we  wpisie  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej.  Mieszkają  tym dwie  rodziny,  które  prowadzą  działalność 
gospodarczą są to państwo Tokarscy i Trojanowscy. Konieczność dokonania zmian w ewidencji na 
skutek zmiany nazwy ulicy wynika z aktów prawnych i nie jest od w/w osób zależne. Nie ma więc 
uzasadnienia, aby obciążać te osoby dodatkowymi wydatkami.   

Radny Paweł Kijek – w § 2 należy wstawić datę.

Burmistrz Miasta – tak, proponuję aby wpisać datę 31 marca 2008 roku. 

Radny Paweł Kijek -  w projekcie tej  uchwały podaje się numer uchwały, a nie ma podanej 
nazwy ulicy, której to zwolnienie ma dotyczyć. Należy wpisać nazwę ulicy. 

Burmistrz Miasta – nazwę ulicy można wpisać w uzasadnieniu. Proponuję wpisać w zadaniu 
uzasadnienia „W związku z nadaniem nazwy ulicy Spółdzielcza...”

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 92/XIV/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6
W sprawach różnych nie zgłaszano pytań.

Do punktu 7

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej – zamykam obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Spisały:
E. Cierpikowska
M. Sandecka

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska-Szymczak
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