
P R O T O K Ó Ł  NR XLV/2010

z posiedzenia XLV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 29 kwietnia 2010 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1445.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –   Szymczak  – powitała  przybyłych  na 
obrady  XLV  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  pana  Włodzimierza  Śniecikowskiego 
Burmistrza  Miasta,  panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrza,  panią  Bożenę  Sokołowską 
Skarbnika  Miejskiego,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta  Burmistrza  ds.  Finansowych, 
panią  Barbarę  Semeniuk  Radcę  Prawnego  Urzędu  Miasta,  pracowników  Urzędu,
zaproszonych  gości  w  osobach:  panią  Hannę  Subotowicz  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu 
Pracy  w  Gostyninie,  wszystkich  radnych,  mieszkańców  miasta  Gostynina,  przedstawicieli 
prasy, telewizji.

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia oraz zadała pytanie czy ktoś z radnych ma uwagi odnośnie porządku.

Burmistrz Miasta – poprosił  o wprowadzenie  do porządku obrad trzech uchwał,  odnośnie 
przyspieszonych wyborów Prezydenckich a także w związku z wprowadzeniem do obwodów 
nowo powstałych ulic. 

Radny Marek Małkowski – zaproponował aby minutą ciszy uczcić tragedie z 10 kwietnia pod 
Smoleńskiem. 

Minuta ciszy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zaproponowała wprowadzenie 
do  porządku  obrad  uchwały  w sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa do  występowania  przed 
Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym  w  sprawie  skargi  Jarosława  Domagały  na 
bezczynność Rady Miejskiej w Gostyninie. 



Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie zmiany
 opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy

 Miasta Gostynina opowiedziało się: 

               za – 12                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie 
Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej opowiedziało się: 

               za – 12                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  utworzenia na terenie  
Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do 

Senatu Rzeczpospolitej Polskiej opowiedziało się: 

               za – 12                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  udzielenia 
pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym

 w sprawie skargi Jarosława Domagały na bezczynność Rady Miejskiej
 w Gostyninie opowiedziało się: 

               za – 11                             przeciw – 0                               wstrzymało się -  1

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach jego zwalczania na terenie miasta Gostynina:

 Powiatowy Urząd Pracy,
 Urząd Miasta Gostynina.

6. Ocena  realizacji  budżetu  miasta  za  2009  rok  oraz  głosowanie  nad  udzieleniem 
absolutorium.

7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 
8. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  spłatę 

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  realizacji  inwestycji  ,,Budowa  Miejskiego  Centrum 

Handlowo – Usługowego – Bazar wraz z jego otoczeniem w Gostyninie” oraz sposobu 
jej finansowania.

10. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  opisu  granic  stałych  obwodów  głosowania 
utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina.



11. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych 
obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

12. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych 
obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

13. Podjecie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  do  występowania  przed 
Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym  w  sprawie  skargi  Jarosława  Domagały  na 
bezczynność Rady Miejskiej w Gostyninie. 

14. Przyjecie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamkniecie 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 2010 roku do 28 kwietnia 2010 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik  
do protokołu.

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała, iż w okresie 
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja i poprosiła o zadawanie pytań przez radnych.

Radny Czesław Jaśkiewicz –  zapytał,  czy istnieje możliwość aby Dworzec PKS w soboty
i niedziele również był czynny tak jak w dni powszednie, drugie pytanie dotyczyło złej sytuacji 
jaka ma miejsce w PKS – e następne pytanie związane było ze złą sytuacją pracowników Elgo 
– grupowe zwolnienia około 250 pracowników.    

Radny  Zdzisława  Tarka  – zapytał  jak  wygląda  sytuacja  dotycząca  realizacji  zadania  tj. 
budowa kanalizacji w ulicy Czapskiego i czy została podpisana umowa na wykonanie projektu, 
a  jeżeli  nie  to  dlaczego.  Następna  sprawa  dotyczyła  uruchomienia  obwodnicy,  która 
spowodowała zwiększenie ruchu na ulicy Czapskiego w związku z tym należałoby wykonać 
chodnik  na  całej  szerokości  bez  rowów melioracyjnych.  Do  czasu  wybudowania  chodnika
i  poprawy nawierzchni  ulicy  należałoby wprowadzić  ograniczenia  prędkości  i  ograniczenia 
ruchu pojazdów do 8 ton.

Radny  Krzysztof  Giziński  –  zainteresował  się  dalszą  budową  małej  obwodnicy  oraz 
inwestycją pn. ,,źródła termalne”.

Radny  Marek  Małkowski  –  zwrócił  uwagę  na  problem  kanalizacji  deszczowej  na  ulicy 
Kolejowej, która zalewa piwnice na posesjach. 



Radny Przemysława Łudczak – zainteresowała się harmonogramem budowy boiska ,,Orlik” 
przy ulicy Sportowej, 

Radny Andrzej  Robacki  –  zainteresował  się aktualną sytuacją  terenu po byłej  Spółdzielni 
między ulicą Wyszyńskiego a ulicą Floriańską oraz terenem po wyburzonym budynku przy 
ulicy 3 – go Maja, koło banku PKO BP.   

D o  p u n k t u  5

Informacja o stanie bezrobocia i sposobach jego zwalczania na terenie miasta Gostynina:

 Powiatowy Urząd Pracy,

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – przedstawiła informację o stanie 
bezrobocia  i  sposobach jego zwalczania  na terenie  miasta  Gostynina  –  materiał  na  piśmie 
stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Marek Małkowski  –  poinformował,  iż  jest  uczestnikiem tworzonego porozumienia
w Elgo i nie posiada wiedzy na temat aby to porozumienie miało nie dojść do skutku. Mówi się 
o  zwolnieniu  250  pracowników  w tej  firmie  są  to  osoby  około  50  roku  życia,  czy  może
w Powiatowym Urzędzie Pracy jest jakiś program dla takich ludzi, jakieś przekwalifikowania, 
szkolenia.  Radny  zainteresował  się  czy  są  zabezpieczone  środki  na  te  zasiłki  dla  tych 
bezrobotnych.   

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – poinformowała, iż liczba 250 
pracowników jaka została podana nie jest liczbą ostateczną czyli wynik dalszego porozumienia 
między  związkami  zawodowymi  i  wypracowanie  ostatecznego  stanowiska  i  dopiero  gdy 
wpłynie informacja do Powiatowego Urzędu Pracy będzie można mówić o skali osób, która 
będzie  objęta  zwolnieniem.  Pani  dyrektor  poinformowała  radnych,  iż  na  bieżąco  jest 
monitorowana  rejestracja  osób  i  z  firmy  Elgo  miesięcznie  rejestruje  się  od  3  –  5  osób. 
Większość osób, które były zwalniane w Elgo,  część przeszło na świadczenia przedemerytalne 
bądź na emeryturę, pozostali natomiast są spoza  Powiatu Gostynińskiego. Odnośnie szkoleń 
pani dyrektor wyjaśniła, że istnieje możliwość przekwalifikowania bądź finansowania studiów 
podyplomowych, a w kwestii zasiłków nie ma zagrożenia, gdyż środki są rozłożone na cały rok. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – zainteresowała się ile było osób zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec 2009 roku i czy są prowadzone statystyki odnośnie 
osób,  które  otrzymały  środki  na  działalność  gospodarczą  oraz  o  czas  prowadzenia  tej 
działalności.  Następne  pytanie  dotyczyło  informacji  umieszczonej  na  stronie  internetowej 
odnośnie przyjmowania wniosków. 

Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy  Hanna Subotowicz  –  poinformowała,  iż  odnośnie 
dotacji zainteresowanie jest bardzo duże. Tego roku na rozpoczęcie działalności wpłynęło do 
Urzędu Pracy 114 wniosków z czego 71 zostało już rozpatrzonych a 43 są w toku. Dotacjami 
bezpośrednio zajmują się dwie osoby, maksymalnie jest 30 dni na rozpatrzenie wniosku.     



Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  poinformowała, iż fundacja, którą prowadzi od 
10 maja rozpoczyna nabór do projektu na dotację na działalność gospodarczą gdzie jest  40 
tysięcy  złotych  plus  wsparcie  pomostowe  w  wysokości  1  tysiąca  złotych  miesięcznie,  do 
projektu pod nazwą ,, Termy Gostynińskie szansą na sukces”, z którego skorzystać może 25 
osób. Następny projekt będzie w miesiącu czerwcu i jest on przewidziany wyłącznie dla 25 
kobiet  z  terenu  powiatu,  dotacja  w  wysokości  40  tysięcy  złotych  oraz  blog  szkoleniowy
i doradztwo finansowe.    
 
Radny Zdzisława Tarka  –  zainteresował  się  ile  osób korzysta  z  form przekwalifikowania 
zawodowego  ile  takich  osób dostaje  pracę  i  czy  jest  monitorowany dalszy  los  osób,  które 
korzystają z dotacji. Radny zainteresował się czy występują wolne miejsca pracy.    

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  Hanna  Subotowicz  – poinformowała,  iż  są 
organizowane szkolenia  grupowe i  przygotowanie  takiego projektu  szkolenia  jest  oparte  na 
analizie: napływających ofert pracy, zapotrzebowania na rynku, zainteresowania bezrobotnych, 
możliwością dalszego zatrudnienia. Odnośnie szkoleń indywidualnych, to osoba zgłaszająca się 
do Urzędu Pracy uzasadnia w czym takie szkolenie ma mu pomóc. W kwestii osób, które są 
przekwalifikowywane i korzystają z dotacji to pani dyrektor wyjaśniła, iż są one monitorowane 
przez rok, a część tych osób po tym okresie korzysta z dotacji na doposażenie. A oferty jakimi 
na  chwilę  obecna  dysponuje  Powiatowy  Urząd  Pracy  to,  budownictwo,  dekarz,  drukarz, 
kierunki administracyjne z nastawieniem na informatyków pracujących w sieci. 

Radny Marek Małkowski –  zapytał,  czy istniej możliwość dofinansowania szkolenia bądź 
przekwalifikowania zawodowego dla pracowników z Elgo.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – poinformowała, iż Urząd może 
przedstawić swoją ofertę pod warunkiem, że pracodawca wyrazi taką potrzebę. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – zainteresował się jakie świadczenia ma bezrobotny i co się dzieje 
gdy traci statut bezrobotnego. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – osoby bezrobotne to takie, które 
są z prawem do zasiłku, tj. w czasie ostatnich 18 miesięcy przepracowała 12 miesięcy, bądź bez 
prawa do zasiłku ale podlegająca ubezpieczeniu. Osoba która traci statut bezrobotnego traci 
wszystko, nie może ubiegać się także o dotację, są to osoby, które nie stawiają się w urzędzie
w  określonym dniu na potwierdzenie gotowości. 

 Urząd Miasta Gostynin.

Burmistrz  Miasta  –  wyjaśnił,  że  w 2009 roku na  podstawie  porozumienia  zawartego  ze 
Starostą Gostynińskim, Urząd Miasta Gostynina w okresie od kwietnia do grudnia zatrudnił
w ramach prac społecznie użytecznych grupę 125 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy  na  podstawie  listy  sporządzonej  przez  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej, są to ludzie którzy od wielu lat korzystają z pomocy tej placówki. W ramach robót 
publicznych i  to  już jest  umowa o pracę z  pracodawcą czyli  z  burmistrzem,  w okresie  od 
kwietnia do października zatrudnionych takich było 40 osób. W ramach stażu były przyjęte 2 
osoby,  na  przygotowanie  zawodowe  1  osoba,  a  w  ramach  prac  interwencyjnych  8  osób. 
Natomiast w 2010 roku zostało już zatrudnione 25 osób w ramach robót publicznych, 80 osób 
w ramach prac społecznie użytecznych, 4 osoby w ramach prac interwencyjnych oraz 3 osoby 



w ramach stażu dla bezrobotnych. Staż jest nie tylko w pracach fizycznych ale także w pracach 
biurowych dla osób wykształconych, które nabywają umiejętności pracy urzędnika. W miesiącu 
maju planowane jest zatrudnienie kolejnych 25 osób w ramach robót publicznych oraz 10 osób 
na staż. Burmistrz wyjaśnił,  że dzięki organizacji tych prac można kontynuować wiele prac
a w tym: zabiegi pielęgnacyjne zieleni tj. nasadzenia, pielęgnacja, koszenie trawy w parkach, na 
skwerach  oraz  rowach  melioracyjnych.  Wykonywana  jest  także  odbudowa  i  konserwacja 
urządzeń  melioracyjnych  również  infrastruktura  drogowa  a  w  tym:  wymiana  znaków 
drogowych,  malowanie  słupków  pod  znaki,  czyszczenie  i  konserwacja  znaków  i  barierek 
ochronnych, remonty chodników i dróg. Utrzymanie porządku na terenie miasta,  likwidacja 
dzikich wysypisk śmieci na terenie lasów komunalnych, zbieranie śmieciu na obrzeżach lasów, 
porządkowanie  terenów leśnych,  zbieranie  posuszu,  wycinki  krzewów i  trawy,  konserwacja 
rzeki  Skrwy na  terenie  miasta,  usuwanie  wywrotów i  wiatrołomów z  lasów komunalnych. 
Burmistrz wyjaśnił, iż jest inna forma gdzie miasto ma także zdecydowany wpływ na miejsca 
pracy, a są to głównie inwestycje budowlane. Taką główną inwestycją jest Miejskie Centrum 
Handlowo  –  Usługowe,  które  powstanie  między  ulicą  Bierzewicką  a  Płocką.  Motorem 
napędowym aby powstawały miejsca pracy są również gminy. W mieście Gostynin bezrobocie 
sięga około 7 – 8%. Jeśli ktoś chce pracować i zgłasza się z prośbą do burmistrza o pomoc
w znalezieniu pracy, to podejmowane są wszelkie starania aby pomóc. Od dłuższego czasu nie 
przychodzą już mężczyźni, gdyż oni pozyskali pracę przy budowach. Gorzej wygląda sytuacja 
odnośnie kobiet, nawet w urzędzie na pracach publicznych to około 80% kobiet. Miejsc pracy 
dla  kobiet  jest  znacznie  mniej  niż  dla  mężczyzn.  Dużo  osób  kształci  się  w  kierunku 
administracyjnym, a na rynku jest zapotrzebowanie inżynieryjne.     

D o  p u n k t u  6

Ocena realizacji budżetu miasta za 2009 rok oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  – omówiła  sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2009r. W 2009r. od kasy miejskiej wpłynęło 41. 218 
tyś zł. dochodów. Ustalony plan na poprzedni rok obejmował kwotę 42.675 tyś zł. dochody te 
zostały  zrealizowane  w 96%. Największą pozycję  dochodów własnych w naszym budżecie 
stanowią  udziały  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  i  prawnych,  potocznie 
nazywanych PIT-em. Dochody te wynosiły w roku poprzednim 8.955 tyś zł. od osób fizycznych 
i od osób prawnych 218 tyś zł. - zostały zrealizowane dość nisko. Sytuacja ta objęła wszystkie 
gminy i miasta, które otrzymują te udziały, sięgały one realizacji tylko 90% i brak w kwocie 
powyżej  1  mln  zł.  do  realizacji  pełnego  planu  w  naszym  budżecie  stanowi  dość  duży 
uszczerbek. Poza tym niższą realizację odnotowaliśmy w podatku opłacanym w formie karty 
podatkowej, te dochody zostały zrealizowane prawie w 76%. Następnie dochody pochodzące ze 
sprzedaży majątku gminy, których realizacja wynosiła 73% - dotyczyło to sprzedaży działek na 
ul.Krośniewickiej w przyjętym planie ujęliśmy te działki, które zostały objęte opracowaniem 
planu przestrzennego  zagospodarowania  dla  tego  terenu.  Plan  do  chwili  obecnej  nie  został 
opracowany, nie przeprowadzono wszystkich procedur, dlatego też zabrakło tych dochodów 
mimo , że w trakcie roku budżetowego ubiegłego wprowadzaliśmy zmiany w tej dyscyplinie 
dochodów. Poza tym jeśli chodzi o subwencje te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów 
w 100%. Największa subwencja  to  oświatowa,  środki  jakie  otrzymaliśmy to 10.239 tyś  zł. 
Występują  także  mniejsze  subwencje  jak:  wyrównawcza,  równoważąca,  gdzie  są  mniejsze 
kwoty.  Następnie  otrzymujemy  również  dotacje  celowe  na  realizację  zadań  zleconych  jak
i zadań własnych gminy. W roku ubiegłym te dotacje osiągnęły kwotę 6.350 tyś zł. niewiele 



zabrakło nam do realizacji planu w 100%, ale to wynika z tego, że w tych środkach jest bardzo 
duża  kwota  przewidziana  na  wypłaty  zasiłków  rodzinnych,  to  zadanie  realizuje  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacje są bardzo szczegółowo monitorowane przez wojewodę
i w miesiącu grudniu Ośrodek podaje meldunki do urzędu Wojewódzkiego i jeżeli okaże się, że 
na nasze potrzeby wystarcza środków, bądź pozostaje to jeszcze w miesiącu grudniu jednostka 
rozlicza  się  z  Urzędem  Wojewódzkim.  Na  uznanie  zasługuje  fakt,  że  w  rok  u  ubiegłym, 
obniżyły  nam się  zaległości  w podatkach lokalnych,  dotyczy to  podatku  od  nieruchomości 
zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, podatku od środków transportowych, zaległości 
obniżyły się o 373 tyś zł. i jest to pozytywna sprawa dla naszego budżetu. Należy dodać, że 
referat  podatków i opłat  lokalnych, napracował się,  bo w roku poprzednim zostało wysłane 
1827 szt.  upomnień,  296 tytułów wykonawczych,  dokonano 7 wpisów hipotecznych,  ażeby 
zabezpieczyć nasze należności, jak i wydano 12 decyzji ustalających wymiar podatku (dotyczy 
podatku od środków transportowych). Podatnicy którzy mają nieduży wymiar podatku bardzo 
często  zapominają  o  ratach  i  niektóre  upomnienia  stanowią  przypomnienie  podatnikowi.
Z  osiągniętych  dochodów realizowaliśmy przyjęty  plan  wydatków na  2009r.  który  wynosił 
52.313  tyś  zł.,  został  zrealizowany prawie  w 95%,  a  była  to  kwota  49.645  tyś  zł.  Niższa 
realizacja wynika z uwagi na fakt, iż nie w całości zrealizowaliśmy plan wydatków. Jeżeli nie 
mamy środków nie możemy ich wydatkować i w pełni realizować. Nasze wydatki dzielimy na 
dwie pozycje, wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Wydatki bieżące stanowią znaczną część 
naszego  planu,  wynosił  32.212  tyś  zł.  i  wydatkowaliśmy  31.364  tyś  zł.  co  stanowi  97% 
przyjętego  planu.  W  bieżących  wydatkach  realizowane  są  zadania  wynikające  z  ustawy 
samorządowej,  a  więc  gospodarka  mieszkaniowa,  komunalna,  oświata,  kultura,  pomoc 
społeczna, czy też kultura fizyczna. Następną pozycję wydatków stanowią wydatki majątkowe, 
przyjęty plan w roku poprzednim wynosił 20.100 tyś zł. plan ten został zrealizowany prawie
w 91% stanowi to kwotę 18.280 tyś zł.  W trakcie roku budżetowego dokonywaliśmy wielu 
zmian w budżecie, najczęściej te zmiany dotyczyły również i zadań inwestycyjnych, tam gdzie 
korzystaliśmy ze środków zewnętrznych tak jak w gospodarce mieszkaniowej, czy w kulturze 
fizycznej,  gdzie  korzystaliśmy  z  dotacji  na  budowę  Orlików,  te  środki  były  wprowadzane
w  trakcie  roku  budżetowego,  kiedy  otrzymywaliśmy  decyzje  od  wojewody,  bądź  decyzję
z ministerstwa.  Niską  realizację  w zadaniach  inwestycyjnych odnotowaliśmy w gospodarce 
mieszkaniowej w pozycji - termomodernizacja 8 budynków przy ul. 3 Maja, gdzie plan był 
przyjęty  263  tyś  zł.,  a  wydatki  wynosiły  24.900  zł.  Kwota  263  tyś  zł.  planu  obejmowała 
opracowanie  dokumentacji  jak  i  kosztorys  do termomodernizowanych budynków, ponieważ 
wykonawca  tych  opracowań  nie  wywiązał  się  w  terminie  ,  dlatego  też  nie  nastąpiło 
wydatkowanie środków i przesunęło się na rok 2010. Również są takie pozycje, gdzie realizacja 
wydatków wynosi 87%, 79%, wynika to z tego, że przy opracowywaniu planu budżetu na dany 
rok opieramy się głównie na kosztorysie inwestorskim i po rozstrzygnięciach przetargowych 
danego zadania okazuje się, że wpływają korzystniejsze oferty dla realizacji naszego budżetu, 
dlatego też jakaś część środków na danym zadaniu pozostaje. W trakcie roku budżetowego tam 
gdzie występują jakiekolwiek remonty staramy się nie zmieniać tego planu z uwagi na to, że 
kosztorysem,  czy dokumentacją nie są objęte zadania,  które podczas odkrywania jakiś prac 
okazuje się że trzeba np. wymienić instalację i musimy wydać więcej środków. Nasz budżet na 
31 grudnia zamknął się nadwyżką budżetową, która jest określana jako wolne środki, jest to 
około 1.300 tyś zł. W księgowości budżetowej występuje rozliczenie kasowe i środki, które 
wpłyną  do 31 grudnia  mają  wpływ na nadwyżkę budżetową.  Budżety rozliczane są  z  tzw. 
udziałów, chodzi tutaj o podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych jak i niektóre 
dochody pobierane przez urzędy skarbowe, które rozliczają  się z  nami dopiero w miesiącu 
styczniu, a muszą być zarachowane do realizacji dochodów budżetowych roku poprzedniego, 
dlatego też ta nadwyżka budżetowa. Na 31 grudnia 2009 roku stan zadłużenia naszego miasta 
wynosi  20.271  tyś  zł.  Należy  dodać,  że  w  bardzo  dużej  mierze  korzystamy  z  pożyczek 



preferencyjnych, których udziela nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jest to niskie 
oprocentowanie,  a  przy  tym jest  możliwość  korzystania  z  umorzenia  po  spłacie  określonej 
kwoty pożyczki. W tym roku złożyliśmy wnioski do Wojewódzkiego Funduszu o umorzenie 
dość dużego kredytu  616 tyś  zł.  Za moment  będziemy występować o mniejsze umorzenia. 
Umorzenia powinny się zamknąć kwotą ponad 700 tyś zł. i automatycznie zmniejsza się nasze 
zadłużenie. Jest jeszcze warunek korzystania z tego umorzenia, ponieważ środki te muszą być 
przeznaczone  na  realizację  zadań  związanych  z  ekologią,  czyi  w  dalszym  ciągu 
termomodernizacja  naszych  zasobów  komunalnych,  głownie  gospodarka  komunalna 
mieszkaniowa.  Staraliśmy  się  przedstawić  w  materiałach  dość  szczegółowo,  na  co  środki 
zostały  wydane,  z  poszczególnymi  jednostkami  budżetowymi  jak  i  również  przedstawić 
informację dotyczącą dochodów skąd pochodziły, jaka ich wysokość oraz pokazać jaka była 
pełna realizacja podatków. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak odczytała  Uchwałę  Nr 
112/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Warszawie z  dnia  19 
kwietnia  2010  roku  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonych  przez  Burmistrza  Miasta 
Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2009 rok – uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.

Przedstawiono opinie komisji:
1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
4. Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Marek  Małkowski odczytał  wniosek  Komisji 
Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  19  kwietnia  2010r.  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi  Miasta  Gostynina za  2009 rok  –  wniosek  stanowi  załącznik  do  
protokołu.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak odczytała  Uchwałę  Nr 
133/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia  21 
kwietnia  2010  roku  wyrażająca  opinię  o  przedłożonym  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady 
Miejskiej  w  Gostyninie  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta 
Gostynina – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali pytań.

Na posiedzeniu XLV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie na stan 15 radnych, obecnych było 13  
radnych.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium udział wzięło 12 radnych.
Absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2009 rok, udzielono w głosowaniu jawnym,  
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady Gminy, następującym stosunkiem  
głosów:

− za udzieleniem absolutorium – 12 głosów,



− przeciw – 0 głosów,
− wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 245/XLV/10 - została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przerwa (15 min. )...

(W trakcie sesji na salę posiedzeń przybył radny Sławek Majewski).

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawiła projekt uchwały, proponując zwiększyć 
dochody budżetu o ogólna kwotę 193.532 złotych, zwiększając o tę kwotę dochody bieżące. 
Zwiększyć wydatki budżetu o ogólną kwotę 193.532 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 
173.532 złote oraz wydatki majątkowe o kwotę 20.000 złotych. Zwiększenie planu zarówno 
dochodów  jaki  i  wydatków  wynika  z  przyznanej  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na 
realizację własnych zadań bieżących w tym o kwotę 12.000 złotych dla Miejskiego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  z  przeznaczeniem  na  wypłatę  dodatków  na  pracownika  socjalnego 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,  realizującego pracę socjalną w środowisku
w  roku  2010.  Zwiększa  się  także  wydatki  bieżące  budżetu  miasta  o  kwotę  161.532  złote
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym.  Zwiększeniu  także  ulegają  wydatki  majątkowe  budżetu  miasta  o  kwotę  20.000 
złotych to jest o środki pochodzące z podatku od nieruchomości od osób prawnych i tę kwotę 
proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z budową Miejskiego Centrum Handlowo – 
Usługowego Bazar  wraz z otoczeniem.  Następuje przesunięcie planu pomiędzy paragrafami 
inwestycyjnymi  klasyfikacji  budżetowej,  zmniejszając  planowane  wydatki  inwestycyjne
o kwotę 85.400 złotych na modernizację chodników i budowę ulic i o tę  kwotę czyli o 85.400 
złotych proponuje się zwiększyć zadanie inwestycyjne tj. na opracowanie projektu koncepcyjno 
–  konserwatorskiego  na  rewitalizację  rynku  wraz  z  przyległymi  ulicami.  W  związku
z proponowanymi zmianami w budżecie miasta, zmianie ulegają załączniki o numerach 2, 2a, 
2b, 13 i 14 do uchwały budżetowej miasta Gostynina na 2010 rok.     

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 

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

UCHWAŁA  NR 246/XLV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



D o  p u n k t u  8

Podjecie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  spłatę  wcześniej  
zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawiła projekt uchwały. 
Na poprzedniej sesji były dokonane zmiany w planie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, 
ze  względu  na  propozycje  pokrycia  niedoboru  wydatków  wynikającego  głównie  ze 
zmniejszenia subwencji oświatowej. W związku z tym w przedstawionym projekcie uchwały w 
sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  w  kwocie  1.400.000  złotych,  głównie  na 
pokrycie wydatków w oświacie. Kwota planowanego kredytu mieści się w limicie zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek. Okres kredytowania będzie wynosił 4 lata. Kredyt ten będzie 
spłacany z dochodów własnych.    

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów.

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

UCHWAŁA  NR 247/XLV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie uchwały w sprawie  realizacji inwestycji ,,Budowa Miejskiego Centrum Handlowo –  
Usługowego – Bazar wraz z jego otoczeniem w Gostyninie” oraz sposobu jej finansowania.

Burmistrz  Miasta  – poinformował,  iż  przedmiotem  zadania  jest  inwestycja  pn.  ,,Budowa 
Miejskiego Centrum Handlowo – Usługowego – Bazar wraz z jego otoczeniem w Gostyninie”. 
Inwestycja  ta  jest  konieczna,  da  ona  możliwość  tworzenia  nowych  miejsc  pracy  poprzez 
aktywizację  mieszkańców.  W  halach  targowych  będą  utworzone  pomieszczenia  handlowe
i  usługowe o  różnych powierzchniach  i  rodzajach,  zlokalizowana  będzie  mała  gastronomia
i  kioski,  a  na  zewnątrz  hal  będą  stoiska  dla  okazjonalnych  handlowców.  Miejsce  takie 
konieczne jest z uwagi na to, że bazar,  który znajduje się w obecnym miejscu, nie posiada 
infrastruktury  i  nie  spełnia  wymogów sanitarnych,  poza  tym na tym terenie  zlokalizowane 
będą  ,,termy  Gostynińskie”.  Realizacja  zadania  ma  na  celu  poprawę  atrakcyjności 
zdegradowanych terenów miasta poprzez ich odnowę i  nadanie  im nowych funkcji,  rozwój 
przedsiębiorczości  i  zatrudnienia,  poprawę  warunków  prowadzenia  działalności  handlowej
i usługowej. Planowane powierzchnie handlowe będą w pełni dostosowane do handlu, w tym 
handlu  artykułami  spożywczymi,  co  umożliwi  sprzedaż  swoich  towarów  rolnikom,  którzy
z uwagi na wymogi sanitarne nie mogli tego robić na dotychczasowym targowisku. Natomiast 
targowica  przy  ul.  Targowej  musiała  zostać  zlikwidowana  z  uwagi  na  rozwój  tamtejszego 



osiedla.  Burmistrz  poinformował,  że  zainteresowani  mogą  już  składać  wnioski  o  wynajem 
powierzchni  w  tym obiekcie.  Da  to  także  orientację  jakie  jest  zapotrzebowanie.  Odnośnie 
finansowania, burmistrz wyjaśnił, iż finansowanie tej inwestycji odbywać się będzie poprzez 
wykup  wierzytelności  z  banku,  który  nabędzie  od  zbywcy  tj.  wykonawcy  wierzytelność 
dotyczącą wartości wykonywanych robót. Spłata wykupionej przez bank wierzytelności będzie 
realizowana przez Gminę Miasta Gostynina w ratach kwartalnych przez okres 15 lat. Odsetki 
pobierane przez bank w okresie spłaty będą realizowane wyłącznie od niespłaconego kapitału 
wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę zaoferowaną w przetargu. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne. 

Radny  Krzysztof  Giziński  –  zwrócił  uwagę  na  fakt,  iż  istotnym  elementem  jest  to,  że 
spodziewany czynsz z tytułu wynajmu tych lokali, powinien pokrywać obciążenia dotyczące 
finansowania tego projektu. De facto obciążenia te dla kasy miasta nie powinny wystąpić a jeśli 
tak  to  w  stopniu  minimalnym.  Założenie  w  sensie  aspektów  ekonomicznych  jest  zasadne 
ekonomicznie. Sam pomysł sfinansowania tego projektu jest bardzo innowacyjny.    

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie realizacji  inwestycji  ,,Budowa  Miejskiego  Centrum Handlowo –  Usługowego  – 
Bazar wraz z jego otoczeniem w Gostyninie” oraz sposobu jej finansowania.

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

UCHWAŁA  NR 248/XLV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u   10, 11, 12 

1. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  opisu  granic  stałych  obwodów  głosowania  
utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

2. Podjecie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  
odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Podjecie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  
odrębnych  obwodów  głosowania  w  wyborach  uzupełniających  do  Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Burmistrz Miasta –  odnośnie uchwały w sprawie: ,,zmiany opisu granic stałych obwodów 
głosowania  utworzonych  na  terenie  Gminy Miasta  Gostynina”,  burmistrz  poinformował,  iż 
zgodnie z postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2010 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta 
Rzeczpospolitej  termin wyborów wyznaczono na dzień 20.06.2010r  i  04.07.2010r.  Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie 
Gminy Miasta Gostynina podyktowane jest  nadaniem, uchwałą  Nr 197/XXXI/09 z  dnia 29 
kwietnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy istniejącej drogi wewnętrznej, nazwę ulicy 
Stanisława Makulińskiego, a zgodnie z uchwałą Nr 198/XXXI/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku 
dokonano podziału dotychczasowej  ulicy Targowej  na ulicę  Targową i  ulicę  Zazamcze,  zaś 



istniejącą  nazwę ulicy  Zazamcze  nazwano ulicą  Leona  Rewekanta.   W świetle  tych  zmian
w obwodzie głosowania nr 1 dodano ulice: Stanisława Makulińskiego i Leona Rewekanta. 
Odnośnie  ,,uchwały  w  sprawie  utworzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  odrębnych 
obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej”, burmistrz wyjaśnił, że 
zachodzi  konieczność  utworzenia  dwóch  odrębnych  obwodów  głosowania  w  Regionalnym 
Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie ulica Zalesie 1a oraz w Domu Pomocy Społecznej 
w Gostyninie ulica 3 Maja 47. Odwody takie tworzy się w przypadku, gdy w dniu wyborów
w szpitalu  czy zakładzie  pomocy społecznej  będzie  przebywało  co  najmniej  50 wyborców. 
Będą to obwody nr 10 i nr 11. 
Następna uchwała w sprawie to ,,utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych 
obwodów  głosowania  w  wyborach  uzupełniających  do  Senatu  Rzeczpospolitej  Polskiej”, 
dotyczy tych samych obwodów tj. obwodu nr 10 i 11.      

Projekty tych uchwał były opiniowane przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Podjecie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
 utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy 
Miasta Gostynina.

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

UCHWAŁA  NR 249/XLV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Podjecie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych 
obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w 
wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

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

UCHWAŁA  NR 250/XLV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Podjecie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina 
odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających

 do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania
w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

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

UCHWAŁA  NR 251/XLV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  13

Podjecie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  do  występowania  przed  
Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym  w  sprawie  skargi  Jarosława  Domagały  na 
bezczynność Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała radnych, iż
w oparciu o skargę jaka wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na 
bezczynność  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie,  przez  pana  Jarosława  Domagałę,  zachodzi 
konieczność udzielenia pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Katarzynie Majzner do udzielenia 
wszelkich odpowiedzi. 

Projekt  tej  uchwał  były  opiniowany  przez  Komisję  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  –  opinia  
pozytywna. 

Radny Zdzisław Tarka – zapytał, w czym ta bezczynność radnych się przejawia? Wcześniej 
żadnych informacji  nie  było.  Jedynie  na spotkaniu  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  był 
jedynie zarys sprawy. Okazuje się teraz, że skarga poszła do sądu. Dobrze było by załatwić tę 
sprawę w swoim gronie,  aby  tych  skarg  nie  było.  Radny stwierdził,  że  nie  widzi  żadnych 
rażących spraw, które kwalifikowały by się do rozpatrywania przed sądem, ponadto wyjaśnił, 
że jego zdaniem procedura powinna być inna. Ale, gdy zachodzi sytuacja, że nic się nie robi, to 
wtedy idzie się do sądu.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – wyjaśniła, iż nie została w tej 
sprawie w terminie udzielona odpowiedź na piśmie. 

Radna Anna Szczepanowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu – wyjaśniła, iż 
podczas  tej  kadencji,  raz  w roku zapraszani  są  na sesje  dyrektorzy placówek oświatowych 
podległych urzędowi miasta jak i również na komisję. Komisje te są tak przeprowadzane aby 
każdy z  dyrektorów mógł  zaprezentować sukcesy  jak  i  potrzeby swojej  placówki.  Na  tych 
spotkaniach dyrektorzy przybywają i stosują się do porządku posiedzenia. Na ostatniej Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu, dyrektor szkoły muzycznej nie zgłaszał żadnych potrzeb, co jest 
zawarte w protokole tej komisji a jedynie ustosunkował się do osiągnięć szkoły. Po to są takie 
spotkania aby wypracowywać i przekazywać informacje organowi prowadzącemu placówkę.
W planie  rocznym komisji  została  ujęta  sprawa Miejskiej  Szkoły Muzycznej  I  stopnia.  Do 
Komisji  Edukacji  wpłynęło  pismo  pana  Jarosława  Domagały,  które  było  odczytane
i rozpatrywane przez wszystkich członków komisji jak i również przez pana Michała Łosia 
dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli. Radna zwróciła uwagę na 
to,  że  każdy  pracownik  powinien  współpracować  z  pracodawcą,  a  w  tym  przypadku  tej 



współpracy zabrakło.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – uchwała ta jest podejmowana 
celem udzielenia pełnomocnictwa.

Radny Zdzisław Tarka – zapytał,  czemu nie została udzielona odpowiedz na piśmie panu 
Domagale.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała, iż  była na 
spotkaniu z nauczycielami  Miejskiej  Szkoły Muzycznej  i  z  Radą Rodziców i  tam udzieliła 
ustnej odpowiedzi.   

Radny Andrzej  Robacki  –  zapytał  w jakim celu  ma  być  udzielone  pełnomocnictwo  pani 
mecenas Katarzynie Majzner, do reprezentowania Rady Miejskiej, skoro rada w chwili obecnej 
nie wypracowała jeszcze swojego stanowiska. 

Radca Prawny Barbara Semeniuk – poinformowała, iż sprawa trafiła już do sądu i zasadnym 
jest aby radca prawny reprezentował radę.  

Radny Andrzej  Robacki  – zainteresował  się  jakie  stanowisko  będzie  reprezentowała  pani 
mecenas skoro ona nie zna stanowiska rady. 

Radca  Prawny Barbara  Semeniuk  –  poinformowała,  że  przed  zajęciem stanowiska  pani 
mecenas będzie kontaktować się z Przewodniczącą Rady.  

Radny Andrzej Robacki –  zwrócił uwagę, że na sali są przedstawiciele z Miejskiej Szkoły 
Muzycznej i mogliby przybliżyć sprawę. 

Nauczycielka z Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – poinformowała, że od 
listopada 2009 roku starali  się  informować na bieżąco o sytuacji  która  zaistniała  w szkole. 
Pisma  były  kierowane  od  pana  Jarosława  Domagały  i  od  Rady  Pedagogicznej  do  Rady 
Miejskiej, okazało się, że pisma nie docierały, stąd to nieporozumienie. 
W  dniu  23  listopada  został  wysłany  list  polecony  Rady  Pedagogicznej  do  Biura  Rady, 
przedstawiający  trudną  sytuację  szkoły,  związaną  z  niekompetentnym  i  niewłaściwym 
postępowaniem organu prowadzącego wobec szkoły. Pismo zostało podpisane przez wszystkich 
nauczycieli szkoły z prośba o pisemną odpowiedz, niestety nie została ona udzielona. Kolejne 
pismo  zostało  skierowane  od  Rady  Rodziców,  do  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego,  do  Burmistrza  Miasta  Gostynina  oraz  do  Rady  Miejskiej  i  też  zostało  bez 
odpowiedzi.  W dniu 17 grudnia 2009 roku zostało wystosowane pismo do Przewodniczącej 
Rady  Miejskiej  z  prośba  o  spotkanie  z  Komisją  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  oraz  Komisją 
Rewizyjną  celem poinformowania  o  utrudnieniach  w funkcjonowaniu  szkoły.  Na  spotkaniu
w szkole muzycznej z Radą Pedagogiczną, Przewodnicząca Rady Miejskiej oświadczyła, iż nie 
docierały do niej żadne pisma.  

Burmistrz  Miasta  –  wyjaśnił,  że  pisma  które  były  kierowane  to  były  one  nie  zgodne
z kompetencjami z uwagi na fakt, iż organem prowadzącym jest burmistrz w imieniu gminy. To 
burmistrz zatrudnia dyrektorów szkół,  a nie rada.  Pisma takie należało kierować do miasta, 
gdyż rada nie jest stroną w tej sprawie.    



Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak zarządziła 10 minutową przerwę. 
(…) po przerwie.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w  sprawie udzielenia  pełnomocnictwa  do  występowania  przed  Wojewódzkim  Sądem 
Administracyjnym  w  sprawie  skargi  Jarosława  Domagały  na  bezczynność  Rady  Miejskiej
w Gostyninie. 

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych, 
                                                                          przeciw - 1 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 252/XLV/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  14

Przyjęcie  protokołu z  XLIV sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołów. 

Za przyjęciem protokołu  z  XLIV sesji  Rady Miejskiej  opowiedziało  się  13 radnych,  głosów  
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Protokół przyjęto. 

D o  p u n k t u  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  –  w  odpowiedzi  na  pytanie  radnego  Czesława  Jaśkiewicza  odnośnie 
Dworca  PKS,  poinformował,  iż  dworzec  ten  został  użyczony  na  okres  10  lat  co  wynika
z porozumienia umowy, na mocy którego miasto zobowiązało się do wybudowania dworca
i użyczenia go na okres 10 lat, a dyrekcja PKS wyraziła zgodę. Użyczenie to  zakończy się
w roku 2011  i po tym okresie miasto będzie mogło swobodnie rozporządzać tym obiektem.
W użyczeniu są zastrzeżenia do pewnych powierzchni, takich jak stołówka dla podopiecznych 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz  kiosk  ruchu,  to  są  pomieszczenia  którymi 
dysponuje miasto.      PKS jest przeznaczony do sprzedaży. Burmistrz wyjaśnił, że swego czasu 
były rozmowy także z  wójtami  gmin  spoza powiatu  gostynińskiego aby utworzyć  związek 
celowy gmin i wtedy można byłoby przejąć PKS na własność kilku gmin. Dobrze byłoby aby 
był to duży teren, wypatrywana była szansa dla PKS – u w komunikacji dowożenia uczniów do 
szkół. Niestety nie doszło to do zrealizowania, a oparło się o finanse. Z wyjaśnień prezesa PKS 
– u  wynika,  iż  nie  stać  jest  ich  na firmę ochroniarską  dlatego też  w soboty i  w niedziele 
budynek PKS – u jest zamknięty. 
Odnośnie zakładu Elgo, to burmistrz wyjaśnił, iż jest to firma prywatna i to właściciel decyduje 
o zatrudnianiu bądź zwalnianiu pracowników. Zostało skierowane pismo do prezesa z prośbą
o  przedstawienie  polityki  kadrowej  i  rozwojowej,  zarząd  nie  udzielił  odpowiedzi.  Jednak
w rozmowie telefonicznej został ustalony termin rozmowy na 10 maja. W zakładzie pracują 



ludzie  z  różnych  powiatów,  miasto  dołoży  wszelkich  starań  aby  ochronić  mieszkańców 
Gostynina. 
Odnośnie  budowy  kanalizacji  w  ulicy  Czapskiego,  burmistrz  wyjaśnił,  iż  z  informacji 
Przedsiębiorstwa  Komunalnego  wynika,  że  projektant  na  początku  maja  prześle  umowę, 
opóźnienia spowodowane są koniecznością sporządzania nowych map geodezyjnych. 
Ulica  Czapskiego będzie  modernizowana,  chodnik  w porozumieniu ze  Starostwem zostanie 
dofinansowany prze miasto w 50% gdyż jest to droga powiatowa.
W kwestii  inwestycji  małej  obwodnicy  to  Mazowiecki  Zarząd  Dróg Wojewódzkich  ogłosił 
przetarg i otwarcie ofert będzie 12 maja. Prace II etapu budowy małej obwodnicy powinny być 
rozpoczęte na początku czerwca. Ważne jest to, że inwestycja idzie w całości.
W sprawie ,,term Gostynińskich”składanie wniosków w nowym postępowaniu, na udzielenie 
koncesji został ogłoszony na 24 maja.  
Radny Przemysław Łudczak pytał o boisko ,,Orlik” przy ulicy Sportowej, burmistrz wyjaśnił,
iż inwestycja ta zostanie zakończona jeszcze tego roku kalendarzowego. Harmonogram taki 
wynika  z  konieczności  wykorzystania  środków  na  dofinansowanie  zadania  od  Samorządu 
Województwa Mazowieckiego i Ministra Sportu. 
Radny Andrzej Robacki pytał o tereny przy ulicy Wyszyńskiego, burmistrz poinformował, że 
jest tam zabudowa usługowo – mieszkaniowa, natomiast teren przy ulicy 3 – go mają w część 
stanowi  własność  prywatną.  Teren  ten  przeznaczony  jest  pod  inwestycję  usługowo  – 
mieszkaniową.       

D o  p u n k t u  16

Sprawy różne.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  zaproszenie
z  Urzędu  Gminy  w  Sannikach  na  III  Mistrzostwa  Województwa  Mazowieckiego  w  tenisa 
stołowego dla pracowników samorządowych i radnych, które odbędą się w dniu 15 maja 2010 
roku  o  godzinie  10.00  w  Hali  Sportowej  Szkoły  Podstawowej  im.  Fryderyka  Chopina
w Sannikach – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Paweł Kijek –  zwrócił uwagę, że w dniu 24 kwietnia 2010 roku nastąpiło uroczyste 
otwarcie Miejskiego Przedszkola Nr 4, ironią losu było, że o tej samej godzinie był pogrzeb 
pana Edward Sobierajskiego byłego dyrektora ZSO Polam, który przyczynił się do powstania
w tym samym miejscu starego przedszkola, gdzie niektóre prace sam nadzorował. Źle się stało, 
że  na  tym  pogrzebie  nie  było  nikogo  z  przedstawicieli  z  obecnego  zakładu  Elgo.  Radny 
zaproponował aby dla upamiętnienia pana Sobierajskiego nadać jego imieniem i nazwiskiem
w najbliższym czasie np. nowo powstałą ulicę.

Radny Marek Małkowski  –  poinformował,  iż  jest  wola  mieszkańców aby przy powstaniu 
nowej ulicy nadać jej nazwę imieniem pana Edwarda Sobierajskiego. Radny podziękował także 
za zakończenie sprawy ulicy Mazowieckiej.  

Burmistrz Miasta – zwrócił uwagę, iż w Gostyninie było dwóch menedżerów, pan Stanisław 
Makuliński, którego nazwiskiem została upamiętniona jedna z ulic w Gostyninie i pan  Edward 
Sobierajski, którego imieniem także zostanie nadana ulica.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poprosiła o zabranie głosu, 



przybyłych na sesje przedstawicieli Miejskiej szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie. 

Nauczycielka z Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie –  poprosiła radnych
o zainteresowanie się sytuacją jaka ma miejsce w Szkole Muzycznej.

Burmistrz  Miasta  –  wyjaśnił,  iż  w Szkole  Muzycznej  nic  złego się  nie  dzieje,  jest  osoba 
mająca pełniącego obowiązki dyrektora,  pensje są wypłacane,  szkoła funkcjonuje.  Z panem 
Wróblewski Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 ( w budynku którym również mieści się 
przedmiotowa  szkoła)  i  z  panem  Andrzejem  Sitkiem  pełniącym  obowiązki  Dyrektorem 
Miejskiej Szkoły Muzycznej współpraca układa się pomyślnie i nie ma żadnych problemów. 
Wcześniej natomiast takiej współpracy pana Wróblewskiego z panem Domagałą niestety nie 
było.

Nauczycielka z Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – poinformowała, że 12 
marca 2010 roku zostało wystosowane pismo do Rady Miejskiej i do Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu, na to pismo odpowiedź przyszła dopiero 27 kwietnia.  

Radny Zdzisław Tarka – zapytał, jakie są oczekiwania nauczycieli od rady.

Nauczycielka z Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – poinformował, że te 
prośby zawarte były w kierowanych pismach tj. brak odpowiedniej bazy lokalowej, biblioteki, 
dodatkowych  pomieszczeń  na  przechowywanie  instrumentów  muzycznych,  brak  pokoju 
nauczycielskiego.

Burmistrz Miasta – zainteresował się ilu uczniów jest w szkole z terenu miasta. 

Nauczycielka z  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  w Gostyninie  –  zasugerowała,  że 
dostęp do szkół muzycznych nie obejmuje regionalizacji. 

Burmistrz  Miasta  –  poinformował  radę,  iż  wystąpił  do  szkoły  z  pismem  o  udzielenie 
informacji ilu uczniów w szkole jest z terenu miasta, a ilu z zewnątrz i do dnia dzisiejszego 
takiej informacji nie otrzymał. 

Radny  Zdzisław  Tarka  – ponowił  swoje  pytanie  odnośnie  oczekiwań  od  rady.  Ponadto 
wyjaśnił, że gdyby była to szkoła państwowa to rejonizacji nie ma, ale jest to szkoła miejska
i głównie jest ona z myślą o dzieciach z terenu miasta Gostynina, gdy są z innych terenów to 
dobrze byłoby aby w kosztach partycypowali inni wójtowie czy burmistrzowie. Jeśli jest zbyt 
dużo dzieci to nie można przyjmować bez ograniczeń, a tyle na ile pozwalają dane warunki.      

Pani  Janina  Domagała  (matka  pana  Jarosława Domagały  Dyrektora  Miejskiej  Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gostyninie) –  wyjaśniła, iż w momencie gdy była tworzona szkoła nie 
mówiło się o szkole samorządowej, gdyby była taka informacja na początku, to ta osoba nie 
dokładałaby swoich starań w jej utworzeniu. 

Burmistrz  Miasta  –  wyjaśnił,  że  szkoła  samorządowa  jest  dofinansowywana  subwencją
i z Ministerstwa Oświaty. W zeszłym roku została dokonana zmiana w statucie szkoły uchwałą 
Rady  Miejskiej,  w  której  został  dokonany  zapis  ,,Miejska  Szkoła  Muzyczna  I  stopnia
w Gostyninie”,  a  do  tej  pory nie  zostały  poczynione  kroki  aby  na budynku  umieścić  taką 
tablicę. Burmistrz wyjaśnił, że szkoła ma się dobrze i będzie miała się jeszcze lepiej i będzie 
rozwijana dla potrzeb miejskiej społeczności, a jeśli będą potrzebni uczniowie na dopełnienie, 



to będzie taka możliwość aby byli z innych gmin, a również i z innych powiatów. A pracy nikt 
nie straci. 

Pani  Janina  Domagała  (matka  pana  Jarosława Domagały  Dyrektora  Miejskiej  Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gostyninie) – wyjaśniła, że nie chodzi tylko o warunki lokalowe tej 
szkoły,  a  przede  wszystkim  o  mobbing  na  osobie  pana  Jarosława  Domagały.  W miesiącu 
październiku pan Domagała otrzymał  zawiadomienie o stawieniu się na policję,  na miejscu 
został  powiadomiony  o  doniesieniu  do  prokuratury,  w  związku  z  tym,  że  w  oświadczeniu 
majątkowym nie podał, że doszło do jego wzbogacenia dzięki Stowarzyszeniu tj. Gostynińskim 
Towarzystwie  Kulturalno – Naukowym. W miesiącu marcu Szkoła Muzyczna była wizytowana 
przez  Centrum  Edukacji  Artystycznej,  gdzie  otrzymała  ocenę  wyróżniającą.  Natomiast
5 listopada 2009 roku Jarosław Domagała wystąpił do Burmistrza Miasta Gostynina o ocenę 
swojej  pracy.  20  listopada  2009  roku,  na  terenie  szkoły  pojawiła  się  komisja  celem 
przeprowadzenia kontroli kompleksowej, tymczasem w protokole mówi się o kontroli doraźnej. 
Kontrola ta trwała do 22 grudnia 2009 roku i nie było żadnej informacji odnośnie dalszych 
poczynań.  I  tak  22  stycznia  2010  roku  został  złożony  protokół  pokontrolny,  który  został 
zamieszczony  na  stronie  internetowej.  Przez  kolejne  7  dni  pan  Domagała  miał  obowiązek 
ustosunkować się do powyższego protokołu. 5 marca br. wpłynął projekt oceny pracy dyrektora 
gdzie  Centrum Edukacji  Artystycznej  ocenił  na  wyróżniającą,  natomiast  organ  prowadzący 
negatywną. Przysługiwało prawo na odwołanie tego projektu oceny, 12 marca do sekretariatu 
Urzędu Miasta zostało złożone takie odwołanie, a 15 marca już była ocena pracy, gdzie od 
projektu  przysługuje  odwołanie  zgodnie  z  określonym regulaminem.  W dniu  8  marca  pan 
Domagała znalazł się w szpitalu i tego samego dnia w Szkole Muzycznej pojawiły się osoby
z zarządzeniem odnośnie odwołana pana Domagały ze stanowiska dyrektora i  jednocześnie 
dostarczono drugie zarządzenie o powierzeniu obowiązków dyrektora pani Tamarze Kowalowej 
– Rutkowskiej od dnia 8 marca do 31 marca, celem zatrudnienia nowego nauczyciela tj. pana 
Andrzeja Sitka, któremu od dnia 1 kwietnia powierza się temu panu obowiązki dyrektora, całe 
zajście ma miejsc pod nieobecność pana Jarosława Domagały, który znajduje się w szpitalu.
A z  Ministerstwa  Edukacji  i  Dziedzictwa  Narodowego  spłynęła  informacja,  że  zarzuty  są 
bezpodstawne, a pan Domagała nadal powinien być dyrektorem. Tego roku w styczniu była 
przeprowadzona rozmowa z panią Przewodnicząca Rady Miejskiej, miała zająć się sprawą, ale 
odpowiedzi na pisma do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do Rady Pedagogicznej ani do Rady 
Rodziców. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – wyjaśniła,  że  Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu rozpatrywała te sprawę na komisji. 

Pani  Janina  Domagała  (matka  pana  Jarosława Domagały  Dyrektora  Miejskiej  Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gostyninie)  –  poinformowała,  że zostało złożone pismo do pana 
Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego o sytuacji jaka ma miejsce w szkole. 
Ponadto  10  marca  br.  były  starania  aby doręczyć  pani  Pączek  pismo wyjaśniające,  że  pan 
Domagała znajduje się w szpitalu, niestety nie było to możliwe z uwagi na to, że pani Pączek 
nie zechciała przyjąć tego zawiadomienia. 

Radna  Anna  Szczepanowska  –  zwróciła  uwagę,  że  mówi  się  o  braku  pomieszczenia  na 
magazyn, czy też na sale dydaktyczne.  W tej  kadencji  w każdej placówce oświatowej były 
poczynione  duże  remonty.  Szkoła  Podstawowa  Nr  3  kompleksowy  remont,  także  Szkoły 
Podstawowej  Nr  1,  budowa nowego Przedszkola  Nr  4,  kapitalny remont  Przedszkola  nr  2, 
niezbędny remont Przedszkola nr 5, ponadto remonty obu Gimnazjów. Każdy z dyrektorów 
tych placówek z cierpliwością czekali na przeprowadzenie tych remontów. Natomiast Szkoła 



Muzyczna powstała w budynku istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 3, a pan Domagała zarzuca, 
że władze miasta nic nie zrobiły dla szkoły. Radna Szczepanowska wyjaśniła, że na wszystkie 
potrzeby od razu nie wystarcza, trzeba trochę poczekać. Potrzeba zrozumienia.   

Burmistrz  Miasta  –  poinformował,  że  radni  podejmowali  uchwałę  odnośnie  powołania 
samorządowej  Miejskiej Szkoły Muzycznej przy Szkole Podstawowej nr 3, a ideą było aby 
nauczyciele szkoły muzycznej w godzinach popołudniowych korzystali z klas, które w tych 
godzinach są przecież wolne.     

Radny Andrzej Robacki –  zapytał, kto zatwierdzał organizację szkoły muzyczne na kolejne 
lata szkolne oraz jaka jest subwencja na ucznia i czy miasto dopłaca do tej szkoły. 

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  wyjaśniła, że subwencja na 
ucznia szkoły artystycznej jest wyższa niż na ucznia szkoły podstawowej czy też gimnazjalnej. 
Także zostały zabezpieczone dodatkowe środki na zakup instrumentów czy też wyposażenia do 
tej szkoły. Ponadto środki te co roku były o pewną pulę zwiększane. 

D o  p u n k t u  17

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  zamknęła obrady XLV sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


