
P R O T O K Ó Ł  NR XX/2008

z posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 28  kwietnia 
2008 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 11

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a zakończono o godzinie 1140.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram obrady XX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. Witam Pana Burmistrz Włodzimierz 
Śniecikowskiego wraz z pracownikami urzędu, witam zaproszonego na dzisiejszą sesje pana 
Jacka  Michalskiego  dyrektora  Domu  Kultury,   witam  wszystkich  państwa  radnych,  witam 
zaproszonych gości, mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

 
D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  – odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 11 radnych – jednogłośnie.

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Organizacja Dni Gostynina.
6. Ocena  realizacji  budżetu  miasta  za  2007  rok  oraz  głosowanie  nad  udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego

w  I  kategorii  zaszeregowania  oraz  wartości  jednego  punktu  w  złotych  w  tabeli 
punktowych  rozpiętości  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników 



szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego

w  I  kategorii  zaszeregowania  oraz  wartości  jednego  punktu  w  złotych  w  tabeli 
punktowych  rozpiętości  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników 
Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół
i Przedszkoli w Gostyninie nadanego uchwałą Nr 164/XXVI/05 z dnia 31 marca 2005 r. 
w  sprawie  nadania  statutu  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli
w Gostyninie.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozwiązania  umowy  użytkowania  wieczystego 
ustanowionego  na  nieruchomości  położonej  w  Gostynina  przy  ul.  Popiełuszki
nr  4  /dawna  Aleja  4/  ze  Spółdzielnią  Mieszkaniową  Lokatorsko  -  Własnościową
w Gostyninie.

13. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta –  odczytał  sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  Miasta Gostynina za 
okres od 31 marca 2008 r. do 24 kwietnia 2008 r. -  materiał na piśmie stanowi załącznik do  
protokołu.

D o  p u n k t u  4

Interpelacja i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – W okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła żadna interpelacja. Czy państwo mają zapytania? 

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  –  Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  wyraża 
zaniepokojenie  obecnym  rozwiązaniem  skrzyżowania  na  obwodnicy  z  drogą  wyjazdową
z Gostynina do Szczawina /Szpital  i  osiedle Zalesie/  oraz do Skrzan i  Nowej Wsi.  Obecne 
rozwiązanie  tzn.  skrzyżowanie  skanalizowane  będzie  mieszkańcom tych  rejonów,  stwarzało 
dużo więcej problemów niż dotychczas. Mieszkańcy osiedla Zalesie oraz pracownicy Szpitala, 
zamiast  mieć   korzyści  z  nowych  rozwiązań  drogowych,  będą  mieć  większe  utrudnienia
i problemy z dotarciem do swych miejsc pracy, miejsca zamieszkania czy dotarcia lub powrotu 
ze szkoły. Dlatego zwracamy się do burmistrza by spowodował, aby Zarząd Dróg Krajowych 
jeszcze raz przemyślał dotychczasowe rozwiązania i zastosował inne techniczne rozwiązania, 
mniej kolizyjne i mniej problemowe dla mieszkańców tych okolic oraz korzystających z drogi 
dojazdowej do Szczawina, póki obwodnica jest w budowie.  

Radna Lidia Pawikowska – Koło ,,Medicusa” przy wjeździe z ul. Armii Krajowej jest głęboka 
dziura, pozostałość po ściętym chodniku, czy można by to zasypać?



Radny Przemysław Łudczak – Ul.  Langenfeld,  zaczyna  się  lato  jest  moda  na motocykle
i  zaczyna robić się  niebezpiecznie.  Trzeba by zastanowić się  nad zamontowaniem na ulicy 
progów zwalniających. 

Radna Agnieszka Korajczyk- Szyperska- Zarządzić lub zmusić właścicieli posesji przy Placu 
Wolności 15 o uprzątnięcie i wykonanie ogrodzenia.

Radna Anna Szczepanowska -  Kiedy jest przewidywane oddanie bloków na ul. Bierzewickiej 
i  ul.  Spółdzielczej.  I  odnośnie  Szkoły  Podstawowej  Nr  1,  czy  jest  możliwość  zrobienia 
podjazdów dla niepełnosprawnych?

D o  p u n k t u  5

Organizacja Dni Gostynina.

Dyrektor Domu Kultury Jacek Michalski – odczytał informacje na  temat organizacji ,,Dni 
Gostynina”  - materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Joanna Syska-Szymczak –  Jak wygląda zabezpieczenie 
imprezy?

Dyrektor  Domu  Kultury  Jacek  Michalski  –  Zostaną  wydzielone  dwa  pasy  jezdni
z sąsiadującego parku. Jeden od strony postoju taksówek, a drugi od strony parkingu, będą 
wydzielone barierkami i znakami informującymi o zmianie ruch. Zostaną tam umiejscowione 
punkty  gastronomiczne.  We  współpracy  z  Komenda  Policji  otrzymamy  100  barierek  na 
wydzielenie  miejsc  przebywania  publiczności,  odgrodzenie  od  miejsca  gastronomicznego
i  wydzielenie  sceny.  Oprócz  straży  miejskiej  oraz  osób  porządkowych  Urzędu  Miasta
i pracowników Domu Kultury,  będzie licencjonowana ochrona około 25 ludzi, jest to wymóg 
wynikający  z  ustawy o  imprezach  masowych.  W ocenie  policji  na  dzień  dzisiejszy  jest  to 
wystarczające zabezpieczenie aby bezpiecznie przeprowadzić taką imprezę. 

Burmistrz  Miasta  –  Na  organizację  imprezy  masowej  jest  potrzebna  zgoda  Komendanta 
Wojewódzkiego Policji. W związku z tym zabezpieczenie i o ochrona takiej imprezy misi być 
zgodna z wytycznymi i z ustawą, w której się mówi, że na każde 100 osób musi być jeden 
ochroniarz.  A jeśli  chodzi o wyznaczenie pasa jezdni w rynku,  to został  opracowany przez 
drogowca,  projekt organizacji  ruchu, który został  przesłany do zatwierdzenia do Generalnej 
Dyrekcji  Dróg  i  Autostrad  i  myślę,  że  ta  opinia  będzie  pozytywna.  Impreza  będzie 
zorganizowana  pod  Rynkiem  a  nie  pod  Zamkiem,  ponieważ  zespół  ,,Mazowsze”  wymaga 
garderoby  i  odpowiednich  pomieszczeń,  dlatego  trzeba  będzie  postawić  estradę  w  Rynku
a  ratusz  przeznaczyć  na  potrzeby zespołu.  A poza  tym imprezy  w Rynku  są  na  wyższym 
poziomie, są po prostu eleganckie. 

Radna Agnieszka  Korajczyk –  Szyperska  –  Mam prośbę  aby straż  miejska  bądź  policja 
powiadomiła i uprzedziła sprzedawców o zakazie sprzedaży alkoholu młodocianym. 

Burmistrz Miasta – Będą sprzedawane tylko napoje alkoholowe niskoprocentowe z nalewaka, 
jako że to zasila budżet imprezy. Są wyznaczane działki 3 metry na 5 metrów, które będzie 
można  wydzierżawić  na  czas  trwania  imprezy,  koszt  takiej  dzierżawy  to  500  zł.  Co  do 
sprzedaży alkoholu, jest obowiązek posiadania koncesji i jasno z koncesji wynika komu można 
sprzedawać alkohol. Będzie około 20 policjantów w ubraniach cywilnych i będą czuwali nad 



tym czy jest sprzedawany alkohol młodocianym.

Radny  Przemysław  Łudczak  –  Jak  będzie  wyglądać  zabezpieczenie  imprezy  od  strony 
medycznej? 

Dyrektor Domu Kultury Jacek Michalski  –  Zostały wysłane wnioski  do instytucji,  które 
muszą wyrazić w tej sprawie swoją opinię, jest to policja, straż, sanepid i pogotowie. Będą dwa 
zespoły  ratownictwa  pogotowia  oraz  będzie  otwarty  punkt  pierwszej  pomocy  w  budynku
w którym obecnie znajduje się Wydział Spraw Obywatelskich. 

D o  p u n k t u  6

Ocena  realizacji  budżetu  miasta  za  2007  rok  oraz  głosowanie  nad  udzieleniem 
absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Pełnomocnik  ds.  finansowych Wiesława Pilichowicz  –   W roku  2007  do  kasy  miejskiej 
wpłynęło 37.642 tys. zł. dochodu, plan został zrealizowany prawie w 100%. W skład dochodów 
wchodzą dochody własne gminy, stanowią one prawie 60% udziału we wszystkich dochodach, 
są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Środki te 
są  największa  pozycją  naszych  dochodów  własnych  (  w  roku  2007  zrealizowano  prawie
w 105%, po raz drugi od kiedy te udziały wpływają do naszej kasy ). Ustawa o dochodach 
jednostek samorządowych mówi, że ten udział dla gminy stanowi 39,34% , w rzeczywistości 
jest on jest prawie o 3 punkty procentowe niższy z uwagi na utrzymywanie z tych środków 
mieszkańcy  Domów  Pomocy  Społecznej,  (  część  tych  środków  jest  tam  kierowana  )
w  zależności  od  tego  ilu  mieszkańców  w  danym  roku  przebywa.  Następną  dużą  pozycją
w  naszym  budżecie  jest  podatek  od  nieruchomości,  zarówno  od  osób  prawnych  jak
i fizycznych. Następnie, niższe dochody to podatki: z  karty podatkowej, od spadku,darowizn, 
od czynności cywilno prawnych,  od środków transportowych.  Dość dużą pozycją  stanowiły 
dochody  majątków  ogólnych,  dotyczy  to  zarówno  sprzedaży  mieszkań  komunalnych  jaki
i nieruchomości w postaci działek. Poza tymi wymienionymi dochodami, dużą pozycję stanowi 
subwencja  ogólna -  to  jest  24% ogólnych  dochodów,  w skład  których  wchodzi  subwencja 
oświatowa   – w roku 2007 wynosiła 8.797 tys. zł.;  subwencja wyrównawcza – 98 tys. zł.
i  subwencja  równoważąca  227  tys.  zł.  Na  realizację  zadań  własnych  gminy  jak  i  zadań 
zleconych  otrzymujemy  od  wojewody  dotację   celowe  –  w  2007  roku  była  to  kwota
6.091 tys. zł. została ona zrealizowana w 97%, z uwagi na znajdujące się dotacje na zadania 
zlecone,  są  to  dotacje  celowe  i  muszą  być  wydatkowane  zgodnie  z  przeznaczeniem  tych 
środków ( jeżeli  nie zostaną wydatkowane na określony cel  to dotacje podlegają zwrotowi, 
głównie występuje to w zasiłkach rodzinnych). Z osiągniętych dochodów był realizowany plan 
wydatków,  który  dzielimy  na:  wydatki  bieżące  –  plan  30.210  tyś.  zł.  i  plan  na  zadania 
inwestycyjne  –  17.245  tyś  zł.  Łącznie  przyjęty  plan  wydatków  zamknął  się  kwotą
47.456 tys. zł., natomiast realizacja wynosiła 84%, z tego 96% to wydatki bieżące, tutaj staramy 
się  realizować  wszystkie  te  zadania,  które  nakłada  na  gminę  ustawa.  Na  realizację  zadań 
inwestycyjnych wydaliśmy 10.835tyś. zł., co stanowi 63%. W związku z tym, że kilka zadań, 
przyjętych w planie budżetu nie zostało zrealizowanych miało to wpływ na niską realizację. 
Najniższa realizacja zadania to: ,,Aktywizacja Gospodarcza Miasta”- jest to związane z budową 
,,Term  Gostynińskich”  (  wykonawca  dokumentacji  projektowej  nie  wywiązał  się  i  plan 
wydatków nie został wykonany). Następne nie zrealizowane zadanie to ,,Termomodernizacja 
Szkoły  Podstawowej  Nr  3”,  urządzenie  targowiska  miejskiego,  (  w  opracowaniu  jest 
dokumentacja, która w pełni  nie została wykonana w roku 2007), remont Szkoły Podstawowej 
Nr  1,  (  w  związku  z  rozszerzeniem  zakresu  prac  na  termomodernizację).  Ubiegamy  się



o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu, przetarg został rozstrzygnięty w grudniu i z uwagi na 
to  jest  niższa  realizacja  tych  zadań.  W 2007  roku  wzrosły  zaległości  podatkowe,  głównie 
podatki  od  nieruchomości  od  osób  prawnych  tj.  prawie  o  300  tyś  złotych.  W  2007  roku 
wystawiliśmy  1400 upomnień, 242 tytuły wykonawcze,  14 decyzji  określających wysokość 
podatków ( te decyzje wystawia się jeśli chodzi o podatek od środków transportowych zarówno 
od osób fizycznych i od osób prawnych). Rok 2008 w stosunku do roku 2007 zwiększył nam 
liczbę  podatników  o  ponad  300,  związane  jest  to  z  wykupem  mieszkań  komunalnych, 
spółdzielczych, MTBS. W 2007 roku zamierzaliśmy zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 
11.312 tyś. zł. Zaciągnęliśmy pożyczek 6.926 tyś. zł.,  z uwagi na nie w pełni zrealizowane 
zadania inwestycyjne. Budżet 2007 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.075 
tyś. zł.
 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –   odczytała  treść  uchwały
Nr  74/2008/P  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Warszawie  z  dnia
8  kwietnia  2008r.,  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonych  przez  Burmistrza  Miasta 
Gostynin sprawozdaniach  z  wykonania  budżetu za  2007 rok.  -  uchwała na piśmie stanowi  
załącznik do protokołu.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  – Przejdziemy  teraz  do 
przedstawienia  przez przewodniczących komisji stanowisk, odnośnie zaopiniowania, bardzo 
proszę .

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Anna  Szczepanowska –  Opinia 
pozytywna.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Czesław Jaśkiewicz  - 
Opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – Opinia 
pozytywna.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej Przemysław 
Łudczak – Opinia pozytywna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Proszę Pana Przewodniczącego 
Komisji  Rewizyjnej  o  odczytanie  wniosku  o  udzieleniu  absolutorium Burmistrzowi  Miasta 
Gostynina 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Marek  Małkowski  -  odczytał  wniosek  w  sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina - materiał na piśmie stanowi załącznik  
do protokołu. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
Nr 125/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 kwietnia 2008r., w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej  w  Gostyninie  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta 
Gostynina -  uchwała na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Otwieram dyskusję.
  



Radny Krzysztof Giziński – Największa pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych,  jaki  jest  procentowy poziom wskaźnika  ogółem w tych  podatkach  oraz  udział
w podatkach od osób prawnych.

Pełnomocnik  ds.  finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  Jeśli  chodzi  o  udział  w  podatku 
dochodowym od osób prawnych jest to 5 % udziału tego podatku, a udział od osób fizycznych 
jest 39,34%. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Kto z Państwa Radnych jest za 
udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2007 rok.

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

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2007 rok..

UCHWAŁA  NR 126/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz  Miasta  –  Chciałbym  podziękować  Państwu  za  udzielenie  mi  absolutorium  za 
2007rok, to już 14 udzielone mi absolutorium. Burmistrzem jestem od  3 czerwca 1994 roku. 
Dziękuje za zaufanie, jest to dla mnie przepustka na kolejny rok.  

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.

Pełnomocnik  ds.  finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –   Chcę  zgłosić  autopoprawkę  do 
projektu uchwały, w § 1 dochody po zmianie wynoszą 40.568.009 zł., w tym projekcie chcemy 
wprowadzić zmiany po stronie dochodów, największa pozycja tych zmian jest dotacja celowa w 
wysokości 234 tyś. złotych, jest ona kierowana na dożywianie. Natomiast kwota 2.286 zł., to 
dotacja,  na  realizację  rozwoju  chórów  szkolnych  tzw.  ,,Śpiewająca  Polska”.  W  planie 
wydatków proponujemy przesunąć środki w wysokości 3.500 złotych ze straży miejskiej na 
Komendę  Wojewódzkiej  Policji,  te  środki  zostaną  przeznaczone  na  dofinansowanie  zakup 
samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji . W oświacie i wychowaniu środki 
pochodzące  z  dotacji  są  przeznaczone   na  wynagrodzenia  i  pochodne  od   wynagrodzeń.
W ochronie zdrowia w rozdziale o przeciwdziałaniu alkoholizmowi proponujemy zwiększyć 
środki  na  wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń,  związane  jest  to  z  zatrudnieniem 
pracownika  świetlicy  terapeutycznej  dla  dzieci  z  rodzin  patologicznych.  34  tyś,  złotych 
proponujemy przesunąć na dotacje celową, na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć 
sportowych  z  elementami  profilaktyki  alkoholowej  i  narkotykowej  dla  dzieci  z  rodzin 
patologicznych. Środki w wysokości 4 tyś. złotych proponujemy przenieść z zasiłku na  pomoc 
społeczną. Wprowadzić dotację celową w wysokości 234 tyś. złotych, która będzie skierowana 
na realizację programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – Opinia 
pozytywna.



Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Otwieram dyskusję.

Radna Anna Szczepanowska –  Jak będą organizowane zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne
z profilaktyki alkoholowej?

Pełnomocnik  ds.  finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  Będą  organizowane  konkursy,
a  środki  będą  przydzielone  na  podstawie  rozstrzygnięć  konkursowych  do  realizacji  tego 
zadania, tym zadaniem będzie się zajmował Wydział Promocji.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –   Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.  

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

UCHWAŁA  NR 127/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagrodzenia  nauczycieli  zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Witam  Pana  Dyrektora 
Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkól i Przedszkoli w Gostyninie Michała Łosia i proszę o 
przedstawienie uchwały.

Dyrektor MZESiP Michał Łoś –  Proszę Państwa, zgodnie z ustawą karty nauczyciela, macie 
Państwo  przywilej  jak  i  obowiązek  uchwalenia  co  roku  regulaminu  wynagrodzenia 
zatrudnionych  nauczycieli,  których  prowadzi  Gmina  Miasta  Gostynina.  Wynagrodzenie 
nauczyciel regulują dwa przepisy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz 
regulamin  wynagradzania  uchwalany  przez  Radę  Miasta.  Ministerstwo  w  swoim 
rozporządzeniu określiło wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mniej więcej na 
poziomie naszej  gminy tj.  9,5% ,  natomiast  Państwo macie  uregulować pozostałe  składniki 
wynagrodzenia,  tj.  dodatek  motywacyjny,  dodatek  funkcyjny,  dodatek  za  warunki  pracy, 
wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw  i  nagrody  ze 
specjalnego funduszu nagród. Ta uchwała, którą Państwu przedstawiam nie wnosi większych 
zmian w stosunku do obowiązującej do tej pory. Jedną ze zmian jaką chcemy wnieść to wartość 
dodatku motywacyjnego,  który do tej  pory był wypłacany w wysokości 3% wynagrodzenia 
zasadniczego.  W tej  uchwale  w  §  5  ust.  3,  mamy  określoną  tę  wysokość  od  stycznia  na 
poziomie 4% i dodatkowo wzrost o 1% czyli łącznie 5% od września bieżącego roku, do tej 
pory w tym punkcie była wartość równa 3%. Następna zmiana to dodatek funkcyjny - czyli 
wychowawstwo klasy do tej pory była wartość od 18 zł. do 28 zł., co średnio stanowiło 23 zł., 
dla każdego nauczyciela który był wychowawca klasy, proponujemy zwiększyć do 50 zł. Jeżeli 
Państwo uchwalicie ten regulamin, będzie on obowiązywał od 1 stycznia 2008 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Proszę Przewodniczącą Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu o opinię odnośnie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Opinia pozytywna wraz z podjętym 
wnioskiem dotyczącym dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu do kwoty 50 zł. 



Burmistrz Miasta – Wnoszę o autopoprawkę.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie z regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Za podjęciem uchwały  wraz  z  wnioskiem dotyczącym dodatku  funkcyjnego dla  opiekuna  
stażu do kwoty 50 zł. opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 128/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  
kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych 
rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników szkół i przedszkoli  
nie będących nauczycielami.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Proszę  Pana  Dyrektora 
Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkól  i  Przedszkoli  w  Gostyninie  Michała  Łosia
o przedstawienie uchwały.  

Dyrektor  MZESiP  Michał  Łoś  –  Uchwała  ta  reguluje  wynagrodzenie  dla  pracowników 
administracji  szkól  i  przedszkoli.  Dotychczasowe  kwoty  wynosiły  odpowiednio  600,00  zł. 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego, a wartość jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia  zasadniczego  w  kwocie  3,40  zł.  Proponowana  zmiana  odpowiednio  to,
do kwoty 660,00 zł najniższe wynagrodzenie zasadnicze, a wartość jednego punktu do kwoty 
3,80 zł.,  ustalenie tych kwot spowoduję,  że wynagrodzenie pracowników administracyjno – 
obsługowych  może  zostać  podniesione  o  10%.  Przykładowo,  sprzątaczka  która  może  być 
zaszeregowana  w  grupie  I-V,  to  jej  wynagrodzenie  zasadnicze  będzie  się  szacować  od
660,00 zł. do 964,00 zł., w regulaminie wynagradzania jest również przewidziana 20% premia. 
Natomiast  dla  kierownika  gospodarczego,  maksymalne  jego  wynagrodzenie  może  wynosić 
2.800,00 zł., a minimalne 1.700,00  zł. Uchwała ta pozwoli na 10% podwyżki i obowiązywać 
będzie od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Proszę Przewodniczącą Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu o opinię odnośnie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Opinia pozytywna

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego w I  kategorii  zaszeregowania 
oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych 
kategorii zaszeregowania pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.

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



UCHWAŁA  NR 129/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u 10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  
kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych 
rozpiętości  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników  Miejskiego 
Zespołu Ekonomicznego Szkól i Przedszkoli w Gostyninie.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Proszę  Pana  Dyrektora 
Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkól  i  Przedszkoli  w  Gostyninie  Michała  Łosia
o przedstawienie uchwały.  

Dyrektor  MZESiP  Michał  Łoś  –  Dotychczas  najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze
w  I  kategorii  zaszeregowania  w  tabeli  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego 
wynagradzania wynosiło 670,00 zł. a wartość jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego wynosił 3,60 zł., po 10% podwyżce kwoty te odpowiednio będą 
się szacować 740,00 zł. - wynagrodzenie zasadnicze i 4,00 zł. - wartość jednego punktu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Proszę Przewodniczącą Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu o opinię.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Opinia pozytywna

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego w I  kategorii  zaszeregowania 
oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych 
kategorii  zaszeregowania  pracowników  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkól
i Przedszkoli w Gostyninie.

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

UCHWAŁA  NR 130/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkól
i Przedszkoli w Gostyninie nadanego uchwałą Nr 164/XXVI/05 z dnia 31 marca 2005r.
w  sprawie  nadania  statutu  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkól  i  Przedszkoli
w Gostyninie.

Burmistrz  Miasta  -   Podjecie  tej  uchwały  ma  na  celu  umieszczenie  etatu  inspektora 
oświatowego,  który do  tej  pory był  zatrudniony w Urzędzie  Miasta,  w  Miejskim Zespole 
Ekonomicznym Szkół  i  Przedszkoli.  Zakres  obowiązków inspektora d/s  oświaty obejmował 
sprawy  organizacyjno  –  prawne  związane  z  funkcjonowaniem  oświaty  na  terenie  miasta. 



Przedmiotem działania MZESiP była obsługa finansowa placówek oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Gostynin. W związku z powyższym przejęcie przez MZESiP spraw związanych
z funkcjonowaniem prawno – organizacyjnym oraz nadzorem finansowym nad placówkami 
oświatowymi  znacznie  usprawni  proces  decyzyjny,  ułatwi  funkcjonowanie  placówek 
oświatowych, pozwoli na lepsze wykonanie środków finansowych przeznaczonych na oświatę 
w budżecie miasta.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  zmiany  statutu  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkól  i  Przedszkoli
w Gostyninie nadanego uchwałą Nr 164/XXVI/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie nadania 
statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkól i Przedszkoli w Gostyninie.

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

UCHWAŁA  NR 131/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  12

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego  
na nieruchomości położonej w Gostynina przy ul. Popiełuszki nr 4 /dawna Aleja 4/ ze  
Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko Własnościową w Gostyninie.

Burmistrz  Miasta  –   Przedmiotowa  nieruchomość  została  przekazana  w  użytkowanie 
wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Gostyninie do 
dnia 14 listopada 2079 roku mocą aktu notarialnego nr rep. A 4387/80 z  dnia 14 listopada 1980 
roku  z  przeznaczeniem  pod  realizację  osiedla  mieszkaniowego  wielorodzinnego  Wojska 
Polskiego.  Z przyczyn niezależnych od inwestora odstąpiono w części  od realizacji  zadania 
m.in. na przedmiotowej nieruchomości. A zatem nieruchomość ta stała się zbędna dla potrzeb 
warunkujących  jej  przekazanie  w  użytkowanie  wieczyste  na  rzecz  Spółdzielni.  Nadmienić 
należy, że SMLW w Gostyninie nie weszła w posiadanie nieruchomości a prawa właścicielskie 
nad  nieruchomością  sprawował  Skarb  Państwa,  a  od  27  mają  1990  roku  Gmina  Miasta 
Gostynina. Z przyczyn wskazanych powyżej rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Gostyninie jest zasadne i zgodne
z obowiązującym prawem. Nadmienię,  że rozmawiałem z Prezesem Spółdzielni  i  nie widzi 
przeszkód do wygaśnięcia użytkowania wieczystego na nieruchomość położona w Gostyninie 
przy ul. Popiełuszki nr 4/dawna Aleje 4/. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Proszę  Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o wydanie opinii.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – opinia 
pozytywna.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  rozwiązania  umowy  użytkowania  wieczystego  ustanowionego  na  nieruchomości 
położonej w Gostynina przy ul. Popiełuszki nr 4 /dawna Aleja 4/ ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
Lokatorsko Własnościową w Gostyninie.



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

UCHWAŁA  NR 132/XX/08  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  13

Przyjecie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
uwagi odnośnie protokołu?

Za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się nie było.

Protokół został przyjęty.

D o  p u n k t u  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  –   W  odpowiedzi,  na  pytanie  Radnego  Jaśkiewicz,  w  sprawie  braku 
sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu  na  obwodnicy  z  drogą  wyjazdową  z  Gostynina  do 
Szczawina / Szpital i osiedle Zalesie/ oraz do Skrzan i Nowej Wsi. Na etapie projektowania 
obwodnicy był zgłaszany wniosek w tej sprawie, rozmawiałem z dyrektorem Lewandowskim,
poinformował mnie, że jeśli zajdzie taka konieczność, to sygnalizację świetlną zawsze można 
zainstalować, gdyż jest ona instalowana bez naruszenia nawierzchni. Będę oczywiści miał to na 
uwadze  i  będę  rozmawiał  w  tej  sprawie.  W  chwili  obecnej  obwodnica  jest  w  budowie
i  wystąpię z wnioskiem, trzeba jednak mieć to na uwadze, że mogą nie wyrazić zgody. 
Jeśli  chodzi  o  pytanie  pani  Radnej  Pawikowskiej,  w  sprawie  dziury  przy  wejściu  do 
,,Medicusa”, zostanie zabetonowane i założone zostaną nakładki.
Pan  Radny  Przemysław  Łudczak,  w  sprawie  zamontowania  progów  zwalniających  na
ul. Langenfeld. Zostaną założone gdyż jest to strefa zamieszkania.
Pani Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska, zostanie wysłana straż miejska, aby właściciele 
nieruchomości uporządkowali swoją posesje. Myślę, że należałoby rozmawiać z właścicielami 
w sprawie wykupu przedmiotowej nieruchomości.
Pani  Radna  Anna  Szczepanowska,  w  sprawie  oddania  bloków  przy  ul.  Bierzewickiej
i  ul. Spółdzielczej.  Jeśli  chodzi o ul.  Bierzewicką to wykonanie do 10 sierpnia 2008r, a do 
końca  grudnia  bieżącego  roku  zasiedlenie.  Natomiast  ul.  Spółdzielcza,  wykonanie  do  17 
styczeń 2009r,  a zasiedlenie do 31 mają 2009 roku. I odnośnie Szkoły Podstawowej Nr 1, czy 
jest  możliwość  zrobienia  podjazdów  dla  niepełnosprawnych,  odpowiadam  że  jest  kata 
możliwość.  Zostaną  wykonane  podjazdy  na  schodach,  gdy będą  robione  chodniki  z  kostki 
brukowej, kolejny etap to zagospodarowanie terenu szkoły Podstawowej Nr 1.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – odczytała odpowiedz w sprawie 
pytania zadanego na sesji  Rady Miejskiej  w dniu 2 kwietnia 2008 roku przez Radną Annę 
Szczepanowską - materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.



D o  p u n k t u  15

Sprawy różne.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Joanna  Syska-Szymczak  –  Odczytała  zaproszenie  na 
obchody  217  rocznicy  Uchwalenia  Konstytucji  3  Mają  oraz  zaproszenie  Ośrodka  Sportu
i Rekreacji -  na udział w ,,Biegu Wiosny 2008”, ogólnopolskiej akcji ,, Polska Biega”, który 
odbędzie się w dniu 17 mają 2008r. 
 

D o  p u n k t u  16

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej –  Zamykam obrady XX sesji Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


