
P R O T O K Ó Ł  NR XXXVIII/2009

z posiedzenia XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 30  października 2009 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1255.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Witam  państwa  serdecznie. 
Otwieram  obrady  XXXVIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie.  Witam  pana  Burmistrza 
Włodzimierza Śniecikowskiego, panią wiceburmistrz Jadwigę Kaczor, Skarbnika Miasta panią 
Bożenę Sokołowską, Asystenta Burmistrza ds. Finansowych Panią Wiesławę Pilichowicz, panią 
Katarzynę  Majzner  Radcę  Prawnego,  witam  zaproszonych  gości  w  osobach:  panią  Ewę 
Gniwek  Kierownika  Projektu  z  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział
w  Warszawie,  pana  Mirosława  Kaczmarka  Dyrektora  Mazowieckiego  Zarządu  Dróg 
Wojewódzkich  Rejon  Drogowy  Gostynin  –  Płock,  panią  Grażynę  Pączek  Inspektora  ds. 
Oświaty  w  Miejskim  Zespole  Ekonomicznym  Szkół  i  Przedszkoli  w  Gostyninie,  witam 
wszystkich radnych, przedstawicieli prasy, telewizji.
 

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.

               za – 11                             przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Porządek przyjęto

Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Obwodnica miasta Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60.
6. Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich w granicach miasta Gostynina:

 droga 265 mała obwodnica;
 droga 581 w ulicach Kowalska i Krośniewicka.



7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Miasta  Gostynina  w  roku 
szkolnym 2008/2009.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  ,,Programu  współpracy  miasta  Gostynina
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na 2010 rok”. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od 
nieruchomości na 2010 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
12. Podjecie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  kreślenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 

transportowych w roku 2010.
14. Przyjecie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
15. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2010 rok. 
16. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Gostyninie, 

złożonych do 30 kwietnia 2009 roku.
17. Przyjęcie protokołu XXXVII  sesji Rady Miejskiej.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. 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 25 września 2009 roku do 28 października 2009 roku  –  materiał na piśmie stanowi 
załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Czy  są  pytania  odnośnie 
sprawozdania?

Radny Marek Małkowski – czy jest szansa aby do końca tego roku podpisać z kontrahentem 
umowę  odnośnie budowy ,,term gostynińskich”? 

Burmistrz  Miasta  –  nie  jest  to  tylko  zależne  ode  mnie,  są  to  bardzo  trudne  negocjacje. 
Inwestycja  to  około  300  milionów.  Kolejny  termin  spotkania  to  koniec  listopada  i  mam 
nadzieję, ze do końca tego roku podpiszemy.

Radna Anna Szczepanowska – kiedy będą oddane ,,Orliki” i Przedszkole Nr 4?

Burmistrz Miasta – odbiór budowlany jest dziś, natomiast uroczysty termin oddania na dzień 
dzisiejszy jeszcze nie jest znany z uwagi na to, że w tej uroczystości także musi uczestniczyć 
Ministerstwo Sportu i ten termin musi się zgrać. Natomiast odbiór Przedszkola przewidujemy 
na listopad.

Radny Przemysław Łudczak – a od kiedy realnie to Przedszkole będzie funkcjonowało?



Burmistrz Miasta – myślę, że od nowego roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusz Górski  – cieszę się,  że  powstanie nowy 
budynek socjalny na ulicy Kościuszkowców, gdyż ten fragment miasta jest  niezabudowany. 
Czy jest szansa aby realizacja tego budynku nastąpiła w 2010 roku?     

Burmistrz  Miasta  –  budynek  ten  będzie  realizowany  w  formie  bardzo  nowatorskiej,
w województwie będziemy pierwsi. Powstał taki Program w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, aby 
budując  jednocześnie  przyuczać  do  zawodu  osoby,  które  chcą  się  przekwalifikować  i  tę 
robociznę chcemy wykonać właśnie takimi pracami oczywiście przy nadzorze Urzędu Pracy. 
Jeśli pogoda pozwoli to jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę. 

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak – W okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła żadna interpelacja, czy ktoś z państwa ma zapytania?

Radni nie zgłosili pytań.

D o  p u n k t u  5

Obwodnica miasta Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60.

Kierownika  Projektu  Obwodu  Gostynina  z  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych
i  Autostrad Oddział  w Warszawie Ewa Gniwek –  zaawansowanie  rzeczowe i  finansowe 
obwodnicy miasta Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 jest w 87%. Główne węzły połączeń 
od strony Kutna są już w warstwie ścieralnej, skrzyżowanie z Kraśnicą mamy częściowo na 
etapie warstwy wiążącej, a odnośnie Legardy to ruch już częściowo  poszedł. Włączenie od 
strony Płocka jest  już w warstwie ścieralnej  i  dziś  zostanie  zlikwidowane wahadło  i  przed 
świętami już nie będzie utrudnień. Prawie cała trasa główna jest już na etapie warstwy wiążącej 
bądź na niektórych odcinkach jest już warstwa ścieralna. Drogi wewnętrzne i dojazdowe są na 
etapie  kruszywa  albo  na  etapie  podbudowy,  niektóre  są  tylko  warstwy  ścieralne.  Obiekt 
mostowy, czyli wiadukty są w warstwie wiążącej i tylko warstwa ścieralna nam pozostała  i na 
moście  roboty  konstrukcyjne  zostały  ukończone.  Termin  tak  jak  umowa  przewiduje  to  w 
połowie  stycznia  2010  roku  wykonawca  nam  odda,  a  my  jak  uzyskamy  pozwolenie  na 
użytkowanie to na przełomie lutego zostanie puszczony ruch.    

Burmistrz Miasta – rozumiem, że termin nie jest zagrożony?

Kierownika  Projektu  Obwodu  Gostynina  z  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie Ewa Gniwek – na dzień dzisiejszy nie jest zagrożony.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski  – bardzo się cieszymy, że postęp 
prac jest tak zaawansowany. Ja mam pytanie w imieniu mieszkańców ulicy 18 Stycznia, tam 
gdzie znajduje się Leśniczówka, miał zostać założony ekran, a okazuje się, że go nie będzie.



Kierownika  Projektu  Obwodu  Gostynina  z  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie Ewa Gniwek – inwestor jest zobowiązany w okresie 12 
miesięcy od oddania inwestycji do użytkowania, przeprowadzić analizę porealizacyjną i z tej 
analizy będzie wynikało, gdzie należy zainstalować ekrany bądź okna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak – bardzo dziękuję za przybycie.

D o  p u n k t u  6

Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich w granicach miasta Gostynina:
 droga 265 mała obwodnica;
 droga 581 w ulicach Kowalska i Krośniewicka.

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin – Płock 
Mirosław Kaczmarek – jesteśmy jedyną jednostką wojewódzką, która działa na terenie miasta 
Gostynina.  W  tej  chwili  przebudowujemy  4  kilometry  drogi  573  Lucień  –  Duninów, 
realizowana jest konsekwentnie droga 573 Szczawin – Żychlin na odcinku 4 kilometrów.
W ramach współpracy z Samorządami wspólnie realizujemy ciąg pieszo – jezdny od wiaduktu 
na ulicy 18 Stycznia aż do dużej obwodnicy – 60 i również w Pacynie. 
Na dzień dzisiejszy trudno jeszcze cokolwiek powiedzieć odnośnie realizacji zadań na 2010 
rok, z uwagi na to, że jeszcze nie jest uchwalony budżet. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że 
Polskę a w związku z tym także i poszczególne regiony dotyka kryzys i dlatego też te realizacje 
w 2010 roku nie będą w tak dużym zakresie.    
Odnośnie przebudowy drogi 581 Gostynin – Krośniewice to ta inwestycja przeciąga nam się
z  uwag  na  to,  że  Mazowiecki  Zarząd  jest  w  konflikcie  z  biurem  projektu  AIP,  które  nie 
dokończyło  przygotowania  dokumentacji  technicznej,  ale  sprawa ta  ma się  już  ku końcowi
i najprawdopodobniej w przyszłym roku odcinek ten zostanie zakończony. Znajdą się również 
środki na to aby przebudować drogę 265 czyli pozostały odcinek o długości 3,6 kilometra.   
Odnośnie  droga  265  czyli  małej  obwodnicy,  to  w  dniu  13  stycznia  2006  roku  nastąpiło 
porozumienie  pomiędzy  burmistrzem  miasta  Gostynina  Włodzimierzem  Śniecikowskim
a Marszałkiem Struzikiem, następnie w lutym 2007 roku zostało przekazane nam pozwolenie 
na budowę, ale tylko w pewnej części z tego względu, że te inwestycje liniowe są bardzo trudne 
a  w  szczególności  pozyskiwanie  gruntów.  Nie  było  jeszcze  ustawy,  która  pozwalałaby  na 
pozyskiwanie  gruntów,  wtedy  dotyczył  ona  tylko  dróg  krajowych  a  nie  dotyczyła  dróg 
wojewódzkich.  Pozyskano  grunty,  wykonano  dokumentacje  na  pierwszą  część  i  tę  część 
zrealizowaliśmy  w  latach  2007-2008  i  wartość  tych  robót  wynosiła  prawie  20  milionów. 
Następnie  zostały  podjęte  działania  ponieważ  służby  miejskie  były  zobowiązane  w  tym 
porozumieniu aby przygotować dalszy odcinek, przygotowanie tej dokumentacji nie było prostą 
sprawą,  a  także  pozyskanie  gruntów czy  pozwolenie  na  budowę  nie  było  proste.  My jako 
Mazowiecki  Zarząd,  czyli  służby  pana  marszałka  Struzika  przygotowaliśmy  pewną   część 
finansową i przygotowaliśmy się to tego aby być przygotowani do realizacji. Przedłużała się 
kwestia  pozwolenia  na  budowę  były  problemy  z  dokumentacją,  został  powołany  przez 
burmistrza i marszałka zespół roboczy i w konsekwencji tego zespołu w dniu 8 września 2009 
roku uzyskano pozwolenie na budowę w części zasadniczej, czyli w tej którą wydaje Wojewoda 
Mazowiecki  i  zostało  przekazane  do  Mazowieckiego  Zarządu,  natomiast  pozostała   część 
pozwolenia,  którą  wydaje  pan  Starosta  została  wydana  30  września  2009  roku.  Na  dzień 
dzisiejszy  zostały  przekazane  wszystkie  dokumenty  i  pozwolenia  na  budowę,  teraz  trzeba 
rozstrzygnąć przetarg, znaleźć pieniądze i przystąpić do realizacji. Kwota 25 milionów jest zbyt 



duża na tak krótki odcinek, wstępnie w planie wojewódzkim zostało to tak zapisane, że ten cykl 
został rozpisany na dwa lata i na przyszły rok została zaplanowana kwota 9 milionów złotych, a 
pozostała część kwoty w kolejnym roku. Najważniejsze, że cykl tego zadania jest realizowany. 
Takie jest założenie i jeżeli wszystko się uda to w przyszłym roku zostanie wykonane rondo na 
ulicy Zamkowej z wjazdem na część obwodnicy, wybudowalibyśmy most na Skrwie oraz jeśli 
pozwolą  finanse  to  dokończylibyśmy  odcinek  łączący  tunel  z  mostem.  Na  wykonanie 
pozostałej  część  za  pewne  wykonawca  mają  cykl  dwuletni  i  przygotują  w  zakresie  robót 
podziemnych – tuneli, kwestia fakturowania. Także zadanie to byłoby realizowane w  takim 
cyklu, że 9 milionów w jednym roku, a pozostała kwota w następnym roku  i oddanie obiektu
w roku 2011.       
    
Radny Marek Małkowki – pan dyrektor mówił nam, że w zeszłym roku była przeznaczona na 
tę inwestycja kwota 1 milion 200 tysięcy, czy wszystkie te środki zostały wykorzystane? Kiedy 
zostanie ogłoszony przetarg? Jesteśmy tą inwestycją zaniepokojeni.    

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin – Płock 
Mirosław Kaczmarek – 1 milion 200 tysięcy można wydatkować w każdym momencie jak się 
rozstrzygnie przetarg. Realna data to koniec stycznia, początek lutego przyszłego roku kiedy 
zostanie rozstrzygnięty przetarg, skoro pewne zadania muszą być wykonane w roku 2010-2011. 
Ale  te  wszystkie  zadania  mogą  być  uruchomione  po  zatwierdzeniu  budżetu  Województwa 
Mazowieckiego, do tego czasu są tylko propozycje i przymiarki. Też bardzo chciałby aby to 
zadanie było zrealizowane w przyszłym roku.   

Burmistrz Miasta –  ta część obwodnicy, która jest wykonana też jest przedmiotem negocjacji 
z firmami, które będą budować ,,termy” ten odcinek był dla nas najważniejszy, gdyż bez tego 
nie  moglibyśmy  ruszyć  z  budową  ,,term”.  Był  moment  kiedy  radni  wojewódzcy  chcieli 
wykluczyć ten odcinek gdyż jest  zbyt krótki aby wydatkować takie środki finansowe, tylko 
trzeba wziąć to pod uwagę, że jest tutaj tunel, most czyli ta droga ma dużo infrastruktury. Ale na 
dzień dzisiejszy jest już wszystko dogadane, należało uruchomić polityków, posłów i się udało. 
Można zawrzeć umowę, zrealizować w jednym roku tj. w 2010, a płatność może nastąpić w 
2011 roku. Najważniejsze jest to, że mamy już to co chcieliśmy i dalej będzie budować się tę 
obwodnicę. Były wielkie trudności z nabyciem gruntów ale się udało.             

Radny Arkadiusz Górski – chciałbym podziękować panu dyrektorowi i panu burmistrzowi za 
pierwszy etap, wiem że były zagrożenia ale one już minęły, ale za pewne jeszcze wystąpią 
dlatego życzę wiele wytrwałości panom w dalszych negocjacjach. 

D o  p u n k t u  7

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolnym 
2008/2009.

Inspektor  ds.  Oświaty  w  Miejskim  Zespole  Szkół  i  Przedszkoli  Grażyna  Pączek  – 
przedstawił  informacje  w  powyższym  temacie  –  materiał  na  piśmie  stanowi  załącznik  do 
protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak –   dziękuję za przedstawienie 
informacji.



Za przyjęciem informacji opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było. 

D o  p u n k t u  8

Podjęcie  uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie  powinien spełniać przedsiębiorca  
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa
i Leśnictwa  Halina Fijałkowska –  przedstawiony projekt uchwały określa wymagania jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości  ciekłych, prowadzenia ochrony przed 
bezdomnymi  zwierzętami  i  prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także 
grzebowisk  i  spalarni  zwłok  zwierzęcych  i  ich  części.  Te  wymagania  dla  poszczególnych 
działalności są określone w załącznikach uchwały. Wymagania te dotyczą wymagań w zakresie 
sprzętu  jaki  i  kwalifikacji  pracowników,  ponadto  przedsiębiorca  taki  musi  przedłożyć 
informację  i  umowę gdzie  składuje  i  przekazuje  nieczystości.  Dotychczas  takie  wymagania 
określone były w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Gostynina, w związku z tym, że zmieniły
się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach, ten obowiązek z dniem
1 sierpnia tego roku został scedowany na radę, w związku z tym zasadnym jest podjęcie takiej 
uchwały.    

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w  sprawie określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Gostynina. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 215/XXXVIII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  ,,Programu  współpracy  miasta  Gostynina
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2010 rok”. 



Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz –  po raz 
piąty przygotowywany jest ten Program, wynika on z zapisu ustawy o działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie, która nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalenie przez radę gminy 
rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi.  Nasze  miasto  od  lat 
współpracuje z takimi organizacjami, wcześniej kontakty te były luźne, a Program ten służyć 
ma doprecyzowaniu formy współpracy. Każde demokratyczne państwo powinno opierać się na 
trzech podstawowych zasadach to jest  gospodarka wolno rynkowa i  biznes, demokratycznie 
odbierana  władza  publiczna  i  dobrowolne  instytucje  obywatelskie  jakimi  są  organizacje 
pozarządowe i te trzy elementy muszą ze sobą współgrać. Organizacje te działają bez opłat, 
osoby działające są bardzo aktywne, którym zależy na tej współpracy. W Polsce jest około 300 
tysięcy takich organizacji,  działają one ze środków przekazanych przez budżet,  mają swoje 
środki jak i również muszą starać się o środki finansowe od sponsorów. Program ten określa, 
cel, przedmiot oraz zasady współpracy. Organizacje te to bardzo ważny i kompetentny składnik 
ponieważ  mają  duża  dynamikę  i  działają  tam,  gdzie  czasami  samorząd  nie  może  dotrzeć. 
Szczególnie  aktywnie  współpracują  w  takich  dziedzinach  jak:  ochrona  zdrowia,  sport, 
turystyka,  rekreacja,  rehabilitacja  niepełnosprawnych.  W Gostyninie  jest  ponad  czterdzieści 
organizacji  między innymi takie jak:  PTTK, PCK, Klub Abstynenta, Przystań Życia, szereg 
organizacji sportowych takich jak Szkolny Związek Sportowy, szachowy, brydżowy, związki 
wędkarskie, stowarzyszenie jeździeckie, chór miejski itp.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”. 

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Marek Małkowski )

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 216/XXXVIII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  
nieruchomości na 2010 rok.

Asystent  Burmistrz  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  przedstawiliśmy  państwu 
projekt  uchwały  dotyczący  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  nieruchomości
na 2010 rok,  zarówno osób fizycznych jak i  prawnych,  został  on przygotowany w oparciu



o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, z której wynika, że Minister Finansów w drodze 
obwieszczenia określa górne granice stawek podatkowych, natomiast radni na swoim terenie 
dla  swoich  podatników  określają  takie  stawki  aby  nie  przekraczały  tych  górnych
granic. Minister, te górne granice określa w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na bazie wskaźnika wzrostu cen i usług artykułów konsumpcyjnych za pierwsze 
półrocze danego roku kalendarzowego. Dwa lata wcześniej baza ta była określona na zasadzie 
trzech  kwartałów i  najczęściej  my  i  wszystkie  gminy  w tej  końcówce  roku  nie  mogliśmy 
nadążyć z terminami, ponieważ pojawiało się to bardzo późno i samo ogłoszenie tej uchwały
w  Dzienniku  Urzędowym   danego  województwa  również  wymagało  czasu  a  uchwała  ta 
powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia danego roku podatkowego. Przyjęte propozycje
w tej uchwale są trochę wyższe niż w roku ubiegłym, chociażby z uwagi na wskaźnik inflacji. 
Załącznik do projektu tej uchwały dotyczący informacji jak te podatki wyglądały w roku 2009
i  jakie  będą  w  2010  jest  czytelny  i  widać  te  wzrosty.  Z  tych  propozycji  jakie  państwu 
przedstawiliśmy, przykładowo wyliczyliśmy podatek dla dwóch podatników przy budynkach 
mieszkalnych  i  przy  założeniu,  że  ktoś  mieszka  w  lokalu  spółdzielni  mieszkaniowej  bądź
w  lokalu  komunalnym  wynoszącym  50  metrów  kwadratowych  i  przynależnym  do  tego 
mieszkania gruncie to jest 50 metrów kwadratowych, to ten podatek roczny wynosiłby 49,50 
złotych, natomiast w roku 2009 ten podatnik płacił 47 złoty, wzrost roczny tego podatku to 2,50 
złotych, a w przeliczeniu na miesiące to byłoby to 0,21 złotych. Następny przykład to budynek 
jednorodzinny o powierzchni 100 metrów kwadratowych, przy założeniu, że działka ma 500 
metrów kwadratowych,  to ten podatek roczny w 2010 roku wynosiłby 243 złote,  natomiast
w 2009 roku 230 złoty,  czyli  roczny wzrost  tego podatku to  13 złoty,  a  w przeliczeniu na 
miesiące to byłoby to 1,08 złote. Należy również dodać, że w obecnym  roku podatkowym 
przybyło  nam  sporo  powierzchni  budynków  mieszkalnych,  dotyczy  to  budownictwa 
wielomieszkaniowego, ponieważ MTBS wybudował bloki i oddał do użytku, również Budrox 
oddał kilka bloków. Na ten wzrost powierzchni mieszkaniowej wpłynęło również budownictwo 
jednorodzinne,  przybyło  nam  20  tysięcy  metrów  kwadratowych  powierzchni  mieszkalnej. 
Również  dobrze  przedstawia  się  sytuacja  dotycząca  działalności  gospodarczej,  również 
przybyło nam ponad 26 tysięcy metrów kwadratowych, nie jest tutaj  odczuwalny spadek w 
związku z kryzysem, a wręcz odwrotnie, gdyż te powierzchnie nam przybywają. Jeśli chodzi o 
podatek  od  nieruchomości  dla  zakładów  pracy  chronionej  to  na  terenie  naszego  miasta 
występują dwa takie zakłady Hydropol i Nowator, każdego roku muszą otrzymać decyzję, że 
spełniają warunki zakładów i na tej podstawie stosujemy zwolnienie z części podatku. Zdarzają 
się sytuację, że osoby, które znajda się w trudnej sytuacji życiowej  indywidualnie korzystają z 
umorzenia tego podatku. Skutki obniżenia tych stawek w roku 2010 wynosiłyby 142 tysiące 
złotych plus zakłady pracy chronionej ponad 80 tysięcy złotych, czyli obniżka tego podatku 
byłaby około 242 tysiące złotych.                            

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz przez Komisję   Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Radni nie zgłaszali pytań.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. 

(Na salę posiedzeń powrócił radny Marek Małkowski )
     
               Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych, 
                                                                   przeciw - 0 radnych,   
                                                wstrzymujących się - 2 radnych.

UCHWAŁA  NR 217/XXXVIII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  11

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Asystent  Burmistrz  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  przedstawiliśmy  państwu 
projekt  uchwały  odnośnie  zwolnień  w  podatku  od  nieruchomości,  jest  to  zwolnienie 
ekonomiczne  dotyczące  zwolnień  w  podatku  od  nieruchomości  budynki  mieszkalne 
jednorodzinne,  które będą ogrzewane poprzez instalację olejową, gazową, elektryczną lub będą 
dołączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zwolnienie to stosujemy już 7 lat, rok 2010 byłby
8 rokiem, z tego zwolnienia dotychczas skorzystało 309 osób, zwolnienie to po 5 latach wygasa 
i  po  tym  okresie  podatnicy  płacą  podatek  normalnie.  Z  tego  zwolnieni  najwięcej  osób 
skorzystało w pierwszym roku bo, aż 143, natomiast w drugim roku  68. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz przez Komisję   Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Burmistrz Miasta –  takim to sposobem zachęciliśmy wielu mieszkańców do zastosowania 
właśnie takiego sposobu ogrzewania swoich domów. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 218/XXXVIII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  12

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

Asystent Burmistrz ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – projekt tej uchwały określa 
stawkę podatkową w wysokości 20 złotych, podobnie jak w roku 2009. W uchwale tej ujęte są 
dodatkowe  zwolnienia  poza  zwolnieniami  ustawowymi,  dotyczy  to  osób  o  znacznym  lub 
umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności.  Zwolnienia  te  są  wymienione  w  paragrafie  4 
projektu  uchwały.  Ustawa  natomiast  zwalnia:  osoby  zaliczone  do  znacznego  stopnia 
niepełnosprawności  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa, osób w wieku powyżej 
65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa 
oraz podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż 
dwóch psów. Górna granica ustalona przez Ministra Finansów tego podatku wynosi  107,85 
złotych.       

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz przez Komisję   Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
 
     
               Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych, 
                                                                   przeciw - 0 radnych,   
                                                wstrzymujących się - 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 219/XXXVIII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  13

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych w roku 2010.

Asystent  Burmistrz  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  – zaproponowane  stawki 
podatkowe od środków transportowych w przedstawionym projekcie są wyższe od tych z 2009 
roku  o  3,5%.  W tym  projekcie  uchwały  zostały  ujęte  wszystkie  kategorie  pojazdów  jakie 
występują w naszej gospodarce, natomiast nie występują na naszym terenie, ale uchwalamy je 
dla wszystkich kategorii z uwagi na to, że w każdej chwili może zostać zarejestrowany taki 
pojazd  i  wtedy  musi  być  objęty  podatkiem od  środków transportowych.  Do  tego  projektu 



zostały  załączone  informacje  stawek  podatkowych  z  podziałem na  osoby fizyczne  i  osoby 
prawne,  są  również  wykazane  pojazdy  w  której  kategorii  występują  obecnie  i  także  jest 
pokazany  wymiar  tego  podatku  na  2010  rok,  gdyby  te  stawki  zostały  uchwalone.  Dla 
informacji, która nie jest objęta tą uchwałą to zrobiliśmy takie porównanie ile jest pojazdów na 
naszym terenie. Przedstawia się to następująco: osoby fizyczne posiadały w 2009 roku 222 
pojazdów,  natomiast  z  uwagi  na  to,  że  w  roku  bieżącym  wprowadzono  tymczasowe 
wyrejestrowywanie  pojazdów,  które  może  być  od  6  miesięcy  do  9  miesięcy  to  kilka  osób 
skorzystało  z  tego  i  za  te  miesiące  nie  opłaca  tego  podatku  od  środków  transportowych. 
Natomiast podatników – osób prawnych w roku 2009, to znaczy wtedy gdy ustalaliśmy ten 
podatek było 174, a obecnie jest 185, można powiedzieć, że poziom tych pojazdów utrzymuje 
się porównując rok 2009 do roku 2010. W naszym projekcie uchwały z mniejszego podatku 
korzystają  osoby,  które  posiadają  pojazdy  młodsze,  wyposażone  w  katalizatory,  ponieważ
w mniejszym stopniu zatruwają środowisko jaki i również pojazdy a głównie ciągniki siodłowe, 
które posiadają więcej osi a nacisk na powierzchnię jezdni jest mniejszy. Opłacają oni niższy 
podatek od środków transportowych.                  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez Komisję  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  oraz przez Komisję   Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010.
     
         
               Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych, 
                                                                   przeciw - 0 radnych,   
                                                wstrzymujących się - 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 220/XXXVIII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  14

Przyjecie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

Asystent  Burmistrz  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  przedstawiliśmy  państwu 
informację dotyczącą wymiaru podatku rolnego na 2010 rok,w informacji tej,  głównie zawarta 
jest  cena  skupu  zboża.  Ustalana  jest  na  podstawie  komunikatu  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego i jest ona niższa o 36,36%, w stosunku do roku 2009, która wynosiła wtedy 
95,80 złotych, natomiast w roku 2010 będzie wynosiła 34,10 złotych, dotyczy to 1 decytony 



zboża.  Automatycznie  obniży  się  podatek  rolny  od  gruntów,  który  przy  równowartości 
2,5decytony żyta  będzie  wynosił  85,25 złotych i  w niektórych przypadkach,  gdzie  podatek 
będzie  wyższy  dotyczy to  danych podatników podatku  od nieruchomości  będzie  wynosiło
5 decytony żyta i ten podatek będzie wynosił 170,50 złotych. Mamy 600 hektarów powierzchni 
gruntów  fizycznych i przeliczeniowych 211 hektarów. Podatników, którzy opłacają podatek 
rolny mamy w granicach 170 – 180.    

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –  informacja  ta  była  przyjęta 
przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz przez Komisję  Spraw Obywatelskich, 
Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  informacji 
dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.

Za przyjęciem informacji opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było. 
Informację przyjęto.

D o  p u n k t u  15

Przyjecie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2010 rok

Asystent  Burmistrz  ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz  –   w informacji  tej  również 
następuje obniżka obciążenia podatników tym podatkiem i wynosi 10,5% z uwagi na to, że 
średnia cena sprzedaży drewna została określona niżej aniżeli w roku poprzednim. Odnośnie 
podatku leśnego to  obciążenie  podatników jest  na podstawie hektara  fizycznego i  nie  mają 
żadnego znaczenia hektary przeliczeniowe, stawka ta na rok 2010 będzie wynosiła 30,04 złote, 
ale z uwagi na to, że znajdujemy się w obszarze Parku Krajobrazowego i w zasadzie wszystkie 
nasze lasy są lasami ochronnymi to z mocy ustawy następuje obniżka o 50%, czyli 1 hektar 
będzie obciążony kwotą 15,02 złote w roku 2010.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –  informacja  ta  była  przyjęta 
przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz przez Komisję  Spraw Obywatelskich, 
Zdrowia i Opieki Społecznej.

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

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



Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  informacji 
dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2010 rok.

Za przyjęciem informacji opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było. 
Informację przyjęto.

D o  p u n k t u  16

Informacja  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  radnych  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie,  
złożonych do 30 kwietnia 2009 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała informację dotyczącą 
oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej  w Gostyninie złożonych do 30 kwietnia 
2009 roku, pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pismo Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  17

Przyjecie protokołu z  XXXVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – Czy ktoś z Państwa ma jakieś 
uwagi odnośnie zapisów w protokole?

Radni nie zgłaszali uwag.

Za  przyjęciem  protokołu z XXXVII  sesji  Rady  Miejskiej głosowało  13  radnych,  głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół został przyjęty.

D o  p u n k t u  18

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi nie było z uwagi na nie zgłoszenie pytań przez radnych.

D o  p u n k t u  19

Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej Jolanta  Syska-Szymczak –  odczytała  pismo  Wspólnoty 
Samorządowej  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie  nadania  przez  Radę  Miejską
w  Gostyninie  uchwały  o  nadanie  Honorowego  Obywatela  dla  pana  Prezydenta  Ryszarda 



Kaczorowskiego  ostatniego  prezydenta  Rzeczypospolitej  na  emigracji  – pismo  jest  
załącznikiem do protokołu.
Czy ktoś z państwa ma ogłoszenia czy informacje do przekazania.

Wiceprzewodniczący Arkadiusz Górski –  pani Przewodnicząca, panie Burmistrzu, wysoka 
rado, chciałbym w imieniu wychowanków, rady pedagogicznej i rodziców Specjalnego Ośrodka 
Szkolno –  Wychowawczego,  bardzo serdecznie  podziękować,  radnym,  pracowniom urzędu, 
redaktorom, wszystkim mieszkańcom Gostynina, którzy wzięli udział w uroczystości nadania 
imienia  Jana Pawła  II  Specjalnemu Ośrodkowi  Szkolno – Wychowawczemu w Gostyninie.
W sposób szczególny chcę podziękować panu burmistrzowi, który podjął decyzję aby liturgię 
mszy  świętej  uświetnił  chór  miejski,  bardzo  dziękuję.  Chciałbym odczytać  podziękowania: 
,,Jan Paweł II powiedział ,,Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest lecz 
przez to kim dzieli się z innymi”, przekazuję Panu wyrazy głębokiej sympatii oraz wielkiego 
uznania  za  wsparcie  duchowe,  finansowe,  rzeczowe,  w  naszym  wielkim  wspólnym  dziele
jakim było nadanie imienia Jana Pawła II Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu
w Gostyninie. Wszelka pomoc i  udział w uroczystości  potwierdzają fakt,  że wartości,  które 
wskazywał w nauczaniu nasz patrol Jan Paweł II, cała społeczność szkolna i lokalna uznała
za swoje i postanowiła je realizować w codziennym życiu. Wyrażam szczere podziękowanie
za  wszelkie  działanie  podjęte  dla  naszych dzieci.  Sztandar  Ośrodka  i  płaskorzeźba Patrona
to symbol jedności i wzajemnej współpracy pomiędzy szkołą, rodzicami, przyjaciółmi Ośrodka 
oraz z władzami Powiatu Gostynińskiego. Dzięki okazanej pomocy razem mogliśmy zrobić tak 
wiele. Z wyrazami szacunku w podpisie ma skromna osoba”.            

Burmistrz Miasta – bardzo dziękuję. 

D o  p u n k t u  20

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej Jolanta  Syska-Szymczak –  Dziękuję  za  przybycie. 
Zamykam obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          


