
P R O T O K Ó Ł  NR XXVI/2012
z posiedzenia XXVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu

 27 czerwca 2012 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1320

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady 
XXVI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  radnych  Rady  Miejskiej,  pana  Włodzimierza 
Śniecikowskiego  Burmistrza  Miasta  Gostynina  wraz  z  pracownikami  Urzędu  Miasta, 
zaproszonych gości w osobach: pana Andrzeja Jakubowskiego Prezesa Spółki Przedsiębiorstwa 
Komunalnego  oraz  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplne,  pana  Jacka  Przekwasa  Prezesa 
Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego, mieszkańców  miasta  Gostynina, 
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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – kto z państwa jest za przyjęciem 
porządku obrad.

Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:

               za – 13                            przeciw – 0                               wstrzymało się –  0
Porządek przyjęto

Porządek sesji;
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Analiza sytuacji ekonomicznej i działalność spółek miejskich:



 działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gostyninie,
 działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Gostyninie,
 działalność  Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  sp.  z  o.o.  w 

Gostyninie.
6. Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu 

Miasta Gostynina za 2011 rok:
 omówienie sprawozdań,
 przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez 

Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok,
 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Gostynina,
 przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez 

Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Gostynina,

 dyskusja,
 Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 

rok,
 Podjecie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  miasta  Gostynina 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  gminnej  jednostki  budżetowej  –  zakładu 

budżetowego  pod  nazwą  ,,Zakład  Oczyszczania  Miasta  w  Gostyninie”  w  celu 
przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

8. Podjecie  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Inwentaryzacyjnej  ds.  Komunalizacji 
Mienia.

9. Podjęcie  uchwały  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie  likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin.  

10. Przyjęcie protokołu z  XXVI i XXV sesji Rady Miejskiej. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                
D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrza Miasta –  odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za 
okres od 31maja 2012 roku do 26 czerwca  2012 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik  
do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – kto z państwa ma pytania do 
sprawozdania.

Radny Andrzej Robacki – co to znaczy, że koncesjonariusz zgłosił przystąpienie do realizacji 
inwestycji.

Burmistrz Miasta – zgłosił przystąpienie do realizacji zadania kilka dni temu, pobrał dzienniki 
budowy, wpisali się inspektorzy i rozpoczynają budowę. 
D o  p u n k t u  4



Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  w  okresie  międzysesyjnym 
wpłynęły dwie interpelacje radnej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej – interpelacje odczytane  
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  czy  ktoś  z  radnych  ma 
zapytania.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – czy w czasie Dni 
Gostynina to spotkanie które odbyło się na zamku to była ta konferencja o której zapowiadał  
pan burmistrz, a jeśli tak to dlaczego media jak i radni nie zostały poinformowane o takim 
fakcie.
Kto wchodzi w skład zarządu spółki Stara Betoniarnia i czy osoby te posiadają odpowiednie 
kwalifikacje, ponieważ spółka za chwilę będzie obłożona długiem.
Jaka  jest  pobierana  stawka dzienna  za  jeden  metr  kwadratowy za  umieszczanie  reklam na 
parasolach zlokalizowanych w ogródkach gastronomicznych, chodzi mi między innymi o dach 
wyklejony w ogródku gastronomicznym ,,żubra” i ile z tego tytułu wpływa do  kasy miasta 
środków finansowych. 
Zgłosiła się do mnie grupa mieszkańców z regionu Targowa, Zazamcze i Kościuszkowców są 
oni przeciwko planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku chlewni 
i  budowie  silosa,  mieszkańcy tego terenu bardzo narzekają  na  zapach jaki  się  unosi  w tej 
okolicy.  Podobno  jest  wydawana  decyzja  na  tę  inwestycję,  jakie  jest  w  związku  z  tym 
stanowisko urzędu.          

Radny Paweł  Kalinowski  –  mam pytanie  odnośnie  tego spotkania  które miało miejsce na 
zamku, kim są ci inwestorzy i jakie dokumenty zostały podpisane na tym spotkaniu.  

Radny Tadeusz Łosiewicz – zwracam się z prośba o zmianę opłaty za toaletę publiczną z 2 zł. 
na 1 zł. czy istnieje możliwość zainstalowania Wi-Fi w centrum miasta. 

Radny Arkadiusz Szulczewski – czy istnieje możliwość wsparcia finansowego klubu Mazur 
przez miasto.
Zalew  Piechota  wiem,  że  to  nie  jest  nasz  teren,  jest  on  bardzo  zaniedbany,  czy  miasto 
podejmuje jakieś działania aby przyłączyć go do miasta.

Radna Małgorzata Kostun –  na kiedy jest  planowane otwarcie Starej  Betoniarni. Czy jest 
jakiś program wakacyjny dla dzieci i młodzieży na miejskim basenie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – chciałam złożyć 
na ręce pani Przewodniczącej swoją rezygnacje z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej  
w związku z tym, że współpraca między mną a panią jest bardzo nikła. Mam nadzieję, że osoba 
która zastąpi mnie na tym stanowisku będzie miała zarówno w samorządzie jak i w swojej  
karierze zawodowej większe kompetencje i doświadczenie. Dziękuję.    

D o  p u n k t u  5



Analiza sytuacji ekonomicznej i działalność spółek miejskich:

 działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Gostyninie,

Prezes  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Andrzej  Jakubowski  –  przedstawił  analizę 
ekonomiczną oraz działalność spółki – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokółu. 

 działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gostyninie,

Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Andrzej Jakubowski –   przedstawił analizę 
ekonomiczną oraz działalność spółki – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokółu.

Radna Małgorzata Kostun – czy planuje pan inwestycje jeśli chodzi o modernizację węzłów 
cieplnych na osiedlu Wspólna.  

Prezes  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Andrzej  Jakubowski  –  od  1999  roku 
modernizujemy węzły w całym Gostyninie sukcesywnie. Co roku w granicach od 80.000 zł. do 
120.000 zł. wydajemy na modernizację. W tym roku przewidziana jest modernizacja około 5 
węzłów.   

Radna  Małgorzata  Kostun  –  dziękujemy  za  pismo  które  wystosował  pan  do  zarządu. 
Chciałam tylko  podpowiedzieć,  że  Rada  Nadzorcza  jako  organ  kontrolujący  i  nadzorujący 
działalność zarządu przyczyniła się w zasadniczym stopniu.   

Prezes  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Andrzej  Jakubowski  – jest  to  państwa 
wspólny sukces. 

 działalność  Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  sp.  z  o.o.  w  
Gostyninie.,

Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Jacek Przekwas –  przedstawił 
analizę  ekonomiczną  oraz  działalność  spółki  –  materiał  na  piśmie  stanowi  załącznik  do  
protokółu. 

Radny Zbigniew Jakubaszek – jak przedstawi się ściągalność czynszu na osiedlu Kruku.

Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Jacek Przekwas –  ja podałem 
średnią  ściągalność  czynszu  z  naszych  wszystkich  zasobów.  Trudno  jest  mi  powiedzieć, 
natomiast nie wydaje mi się aby osiedle Kruk nie odbiegało od średniej, jest to na poziomie 86-
87% w stosunku rocznym. Oczywiście jest  też tak, że jedno osiedle lepiej wywiązuje się z  
opłatami czynszowymi od innych.     

Radny Zbigniew Jakubaszek –  pytanie moje było związane z sytuacją jaka ma miejsce w 
szpitalu  Kruk,  tam  wiekszość  osób  pracuje  w  tym  szpitalu,  a  zaległosci  płatnicze  są  tam 
sięgające jednego miesiąca. Stąd moje pytanie jak to tam wygląda.    



Prezes  Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Jacek  Przekwas  –  jest 
zdecydowana tendencja,  że  ludzie  mają  trudności  w płaceniu czynszu,  a  pojawiło  się  to  w 
szczególności w 2012 roku.  

Radny Tadeusz Łosiewicz –  mam pytanie odnośnie mieszkań socjalnych, czy ci mieszkańcy 
szanują te mieszkania. Krąży informacja, że  niestety nie zawsze tak jest.

Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Jacek Przekwas –  tak jak w 
społeczeństwie są różni ludzie. Nie można jednak tego generalizować, że wszyscy mieszkańcy 
tych budynków socjalnych tego nie  szanują,  część  na pewno takich  jest.  Tam przecież nie 
mieszkają w nagrodę. Są jednak przypadki wandalizmu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  podziękowała  za 
przedstawienie informacji i zarządziła przerwę.

(…) po przerwie.

(na salę posiedzeń przybył radny Arkadiusz Górski)

D o  p u n k t u  6

Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  
Miasta Gostynina za 2011 rok.

 omówienie sprawozdania finansowego,   

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  od  ubiegłego  roku  organ  wykonawczy  jest 
zobligowany  do  przedkładania  organowi  stanowiącemu  sprawozdań  finansowych  do 
zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Na to sprawozdanie finansowe 
składa  się  bilans  wykonania  budżetu  gminy oraz  łączne  sprawozdanie  finansowe jednostek 
organizacyjnych.  Na  to  łączne  sprawozdanie  jednostek  organizacyjnych,  składa  się  łączny 
bilans  jednostek  budżetowych  i  samorządowych  zakładów  budżetowych,  łączny  rachunek 
zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu tych jednostek. Sprawozdania te jak 
co roku zostały sporządzone i  przekazane do Regionalnej  Izby Obrachunkowej,  gdzie  RIO 
dokonuje sprawdzenia tych sprawozdań, a następnie do dnia 31 maja zostały przekazane do 
organu stanowiącego, celem zatwierdzenia. 

 omówienie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2011 rok,

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  plan dochodów budżetowych 
w  roku  ubiegłym  zamknął  się  kwotą  93.060.975  zł.,  wykonanie  tych  dochodów  wyniosło 
44.243.768  zł.,  co  stanowi  47,54% realizacji  planu.  W skład  dochodów wchodzą  dochody 
własne  gminy,  są  to  podatki  i  opłaty  lokalne  jak  i  również  inne  dochody  pochodzące  ze 
sprzedaży majątku gminy bądź wkład jednostek organizacyjnych i tak w roku ubiegłym wynosił 
27.456.693  zł.,  a  wykonanie  wyniosło  27.101.954  zł.  co  stanowi  prawie  99%  realizacji 



przyjętego planu. Największą pozycją w dochodach własnych stanowią wpływy z udziału w 
podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  i  była  to  kwota  10.365.644  zł.  Następną  dużą 
pozycją w tych dochodach jest podatek zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, wpłynęło 
go 8.807.661 zł., następnie są dochody z majątku gminy i wpłynęło z tego tytułu 1.984.000 zł.  
i  wpływy  z  jednostek  organizacyjnych  wyniosły  1.970.586  zł.  Oprócz  tych  dochodów  są 
jeszcze inne takie jak podatek rolny,  leśny,  opłata od posiadania psów, podatki  opłacane w 
formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, są to już mniejsze wpływy tego 
podatku ale również odgrywają znaczącą rolę w naszych dochodach.  Poza tymi dochodami 
dużą pozycję stanowi subwencja ogólna, w roku ubiegłym wyniosła ona 10.988.601 zł. została  
zrealizowana w 100%, największą częścią tej subwencji jest subwencja oświatowa i wynosiła 
ona 10.890.495 zł. i mała subwencja równoważąca która wyniosła 98.106 zł. Następną częścią 
dochodów są dotacje, dotację na realizację zadań własnych gmin jaki i zadań zleconych gminie.  
Przyjęty plan w roku ubiegłym wyniósł 54.615.681 zł., a wykonanie stanowi kwotę 6.153.212 
zł.  realizacja  tych  dochodów wyniosła  11,27%,  niska  realizacja  tych  dotacji  wynika  z  nie 
otrzymania dotacji pochodzących ze środków europejskich była to kwota 48.000.400 zł., a była 
przyjęta  na  podstawie  umowy  jaka  była  zawarta  z  Urzędem  Marszałkowskim  na  zadanie 
inwestycyjne pn. budowa Term Gostynińskich i tu jest zerowe wykonanie. Jeśli chodzi o inne 
dotacje pochodzące ze środków europejskich to była nie duża dotacja w kwocie 254.771 zł. ona 
była wykorzystywana na realizację programów operacyjnych dotyczących Kapitału Ludzkiego. 
Jeśli chodzi o dochody to staraliśmy się pozyskać ich jak najwięcej w podatkach i opłatach 
lokalnych, zwiększyły się nam zaległości z uwagi na to, że jeden dość duży zakład nie płaci już 
trzeci rok podatku i zaległości sięgają 3 milionów złotych, mimo że prowadzimy windykację 
w stosunku  do tego  zakładu  to  nie  przynosi  to  oczekiwanego  rezultatu.  W roku  ubiegłym 
wystawiliśmy 1500 upomnień, 419 tytułów wykonawczych, 21 sztuk wpisów hipotecznych jak 
i  4  wpisy  jeśli  chodzi  o  zastawy  skarbowe.  Z  tych  dochodów  jakie  pozyskaliśmy  był  
realizowany plan wydatków. Jeśli  chodzi o wydatki to dzielimy je na wydatki majątkowe i 
wydatki bieżące, te bieżące określone są ustawami jakie samorząd musi realizować i plan na te 
wydatki został ustalony w wysokości 38.161.105 zł., a wykonanie wniosło  37.114.595 zł. co 
stanowi 97,26%. Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi oświata gdzie udział w 
planie wydatków wynosi prawie 45% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki są mniejsze, ale 
ich  realizacja  jest  konieczna,  dotyczy  to  transportu  i  łączności,  gospodarki  mieszkaniowej, 
kultury  fizycznej,  opieki  społecznej.  Dość  szczegółowo  zostały  państwu  przedstawione  w 
materiałach  informacje  na  temat  zarówno  dochodów  jaki  i  wydatków,  na  co  środki  były 
przeznaczane, w poszczególnych rozdziałach jak i paragrafach.  Nasz plan budżetowy zamknął 
się deficytem w wysokości 940.580 zł. i ten deficyt został pokryty w formie 606.000 zł. była to  
pożyczka krajowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i była ona kierowana na 
termomodernizację  budynku  jest  to  korzystna  dla  nas  pożyczka  ponieważ  w  części  jest 
umarzana po wykonaniu warunków umowy, jak i  również w wysokości  334.562 zł.  jest  to 
umorzenie  wynikające  z  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  z  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska. Nasze sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu zostało skierowane 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii przez tę Izbę, opinia ta zawiera 
uzasadnienie  i  należy  tutaj  podkreślić,  że  opinia  ta  jest  negatywna,  ale  Regionalna  Izba 
Obrachunkowa  zwraca  uwagę  dlaczego  taka  sytuacja  nastąpiła  jeśli  chodzi  o  wykonanie 
naszego budżetu, jest to ściśle związane ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów które 
zostało wydane 23 grudnia, a 28 grudnia 2010 roku zostało opublikowane, a weszło w życie od 
1 stycznia 2011 roku, co spowodowało wysoki wskaźnik zadłużenia naszego miasta, dotyczy to 
kwoty 13.449.540 zł., kwota ta została w formie wykupu wierzytelności skierowana na budowę 
Centrum Handlowego i inwestycja została w ten sposób pomyślana, że dochody osiągane z 
wynajmu powierzchni w Centrum Handlowym będą realizowały spłatę wykupu wierzytelności.  
Wtedy nie wchodziło to w zadłużenie gminy gdyż o tym rozporządzenie nie mówiło, natomiast 



od  1  stycznia  2011  roku  Minister  wydał  to  rozporządzenie  gdzie  mieliśmy  obowiązek 
wykazania  tych  należności  jako  zadłużenie  gminy.  Kwota  ta  stanowi  prawie  38% naszego 
całego zadłużenia, które zostało na 31 grudnia wykazane w procencie 80,08%. Gdyśmy od tego 
całego zadłużenia odjęli te 38% to zadłużenie miasta sięgało by 42%, byłoby to o wiele mniej  
niż  przewiduje  ustawa,  która  określa,  że  gminy  mogą  się  zadłużać  do  60%  dochodów 
osiągniętych w danym roku budżetowym. To jest jeden taki powód drugi, który ma mniejsze 
znaczenie  do  realizacji  czyli  wpływu  na  ten  wskaźnik,  gdyż  wskaźniki  rozliczamy  do 
wykonania budżetu na    koniec roku, czyli nie do planu tylko do wykonania i było to, że nie 
otrzymaliśmy w roku ubiegłym dotacji na realizację zadania budowa Term Gostynińskich była 
to kwota 48.400.000 zł. Liczyliśmy na te środki niemalże do końca grudnia, było wiele spotkań 
rozmów  z  Jednostką  Wdrażającą  Programy  Unijne,  okazało  się,  że  tych  środków  nie 
otrzymaliśmy i w roku ubiegłym i do chwili obecnej. Jeśli chodzi o zadłużenie miasta to jeszcze 
w tej opinii RIO zwraca uwagę jakie należy podjąć działania zmierzające do obniżenia tego 
zadłużenia, zapewne państwo wiecie bo podejmowaliście uchwałę o powołaniu spółki Centrum 
Handlowe,  spółka  ta  została  powołana,  jest  ona  w organizacji,  która  w określonym czasie  
przejmie zadłużenie wykupu wierzytelności w kwocie powyżej 15 milionów złotych i sama z 
osiąganych dochodów za wynajem będzie spłacała ten kredyt. Przewidywane nasze zadłużenie 
na koniec 2012 roku jest szacowane na 47,59%. Robimy wszystko aby nasze zadłużenie miasta 
zostało obniżone, staramy się również aby osiągać jak największe dochody mimo, że jest coraz 
trudniej.  Uważam, że na koniec tego roku 2012 zostanie to zadłużenie obniżone. Oceniając 
realizację budżetu za 2011 rok należy rozważyć czy gminę należy obciążyć za to na co nie 
miała wpływu to jest na wydane Rozporządzenie przez Ministra Finansów jak i również nie  
podpisanie umowy o płatność dotyczącej Term Gostynińskich.       

 przedstawienie opinii komisji stałych,  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze  
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2011 rok.

Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  –  zatwierdziła  sprawozdanie  finansowe  wraz  ze  
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2011 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2011 rok.

Komisja  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  –  zatwierdziła  sprawozdanie  
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2011 rok.

 przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonych  przez   
Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  uchwałę  nr 
Pł.180.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 
kwietnia  2012  roku  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonych  przez  Burmistrza  Miasta 
Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok – uchwała stanowi załącznik do  
protokołu. 

 przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium   
Burmistrzowi Miasta Gostynina, 



Wiceprzewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Zbigniew  Jakubaszek  –  odczytał  wniosek 
Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  4  czerwca 2012 roku  w sprawie 
udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  Gostynina  za  2011  rok  –  wniosek  stanowi  
załącznik do protokołu. 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję   
Rewizyjną  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  
Gostynina,  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  uchwałę  nr 
Pł.267.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 
czerwca 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej  w  Gostyninie  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta 
Gostynina – uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 dyskusja,  

Radny Paweł Kalinowski –  panie burmistrzu, pani przewodnicząca uważam, że nie należy 
udzielać absolutorium panu burmistrzowi za wykonanie budżetu za 2011 rok. Po pierwsze w 
minionym  roku  zrealizowano  budżet  zaledwie  w  47%  to  jest  mniej  niż  połowa,  za  nie 
wykonanie budżetu obwiniać można wszystkich ale czy to słuszne, z nie wykonaniem budżetu 
razem w parze idzie zadłużenie miasta to jest ponad 35 milionów złotych, co stanowi ponad 
80%. Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą z dnia 27 kwietnia 2012 roku wydała negatywną 
opinię,  w  której  w  uzasadnieniu  można  przeczytać,  że  poziom  długu  rażąco  narusza 
unormowanie ustawy o finansach publicznych, po drugie miasto nie rozwija się a przeciwnie, 
obserwujemy regres,  wynika to z sytuacji  ekonomicznej  miasta,  wysokie stawki podatkowe 
uchwalone w 2011 roku wpłynęły niekorzystnie na życie mieszkańców miasta Gostynina w 
2012 roku. Zaznaczę tylko, że w czasie debaty nad tymi stawkami gdy byłem przeciwny ich  
podnoszeniu, pan burmistrz zarzucał mi populizm oraz nie wróżył mi kariery politycznej, nie 
mnie  teraz  to  oceniać,  cieszę  się  jednak,  że  mój  pogląd  spotyka  się  z  uznaniem  wielu 
mieszkańców Gostynina. Po trzecie w 2011 roku nie ukończono planowanych inwestycji np. 
Stara Betoniarnia, która do dziś nie została jeszcze oddana, a mamy 27 czerwca 2012 roku. Inną 
inwestycją  są  Termy  Gostynińskie,  ale  żeby  nie  przedłużać  powiem kolokwialnie  –  każdy 
widzi.  Po czwarte polityka włodarza miasta w 2011 roku pogłębia w dalszym ciągu na nie  
korzyść demografię miasta,  z dostępnych danych z Województwa Mazowieckiego wynika, że 
w 2011 roku zameldowanych na pobyt stały było 18.873 mieszkańców, w 2010 roku 18.999 
czyli różnica 126 mieszkańców, od 2005 roku ubyło 550 mieszkańców zaś od 2000 roku aż 
1204 osoby. Po piąte kompromitujące sytuacje z 23 grudnia 2011 roku której następstwem są 
kolejne programy telewizyjne przedstawiające pana burmistrza miasta Gostynina i tym samym 
nas to jest radę miasta i mieszkańców w niekorzystnym świetle, zdarzenia niech osądza sąd. 
Zwracam się do państwa radnych o rozważenie w swoim sumieniu czy taka osoba zasługuje na 
sprawowanie najwyższej władzy w naszym mieście, bo dziś to my decydujemy o tym a nie 
mieszkańcy, czy absolutorium udzielimy czy też nie. Reasumując chcę jeszcze raz podkreślić,  
że moim zdaniem nie należy udzielić absolutorium.      

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  –    podpisuję  się  pod  wypowiedzią  radnego 
Kalinowskiego.  Mnie  najbardziej  zastanowiło  to  zadłużenie  na  ponad  80%,  nie  wykonanie 



budżetu prawie w 52% i realizacja tej najważniejszej dla naszego miasta inwestycji tylko na 
poziomie 5%, również będę głosować przeciw udzieleniu absolutorium.

Radny Andrzej Robacki – pani przewodnicząca, wysoka rado, panie burmistrzu, przykro mi, 
że  muszę  wyrazić  dzisiaj  swoją  opinię  na  temat  mojego  odrębnego  zdania  zawartego  w 
protokóle Komisji Rewizyjnej. Można by powiedzieć, że mamy Euro 2012 ,,Polacy, Polacy nic  
się nie stało, nic się nie stało” ale nie, jednak stało się i to stało się coś ważnego o czym chcę 
teraz powiedzieć. Przeanalizowałem kilka dokumentów na których chcę się dziś oprzeć to jest: 
uchwały  z  9  lipca  2010  roku  a  szczególnie  umowy  dotyczącej  przygotowania  projektu 
indywidualnego tej z 30 września 2008 roku to jest klucz do rozwiązania całego problemu. 
Dziwię się, że organ wykonawczy przekroczył swoje kompetencje a rada nie zwróciła na to  
uwagi. Dlaczego dopiero teraz na żądanie Komisji Rewizyjnej w tym tygodniu udostępniono 
nam dokument umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego, przez cztery lata 
nie widzieliśmy tego dokumentu, wszyscy wierzyliśmy i cieszyliśmy się z tego, że będziemy 
mieli termy, ja też w to wierzyłem, bo uważałem że umowa podpisana z Marszałkiem Zarządu 
Województwa Mazowieckiego i będzie wszystko na pewno w porządku. Analizując tę umowę 
czytam,  że ,,w imieniu Gminy Miasta  Gostynina beneficjentem jest  pan burmistrz”,  a  chcę 
przytoczyć art.  15 ustawy o samorządzie gminnym ,,organem stanowiącym i kontrolnym w 
gminie jest rada gminy” w związku z tym na jakiej podstawie pan burmistrz podpisał tę umowę 
w 2008 roku, a w tej umowie w paragrafie 2 pkt. 4 jest zapis ,,umowa nie stanowi umowy 
przedwstępnej  w  rozumieniu  przepisów  kodeksu  cywilnego  w  stosunku  do  umowy  o 
dofinansowanie Projektu” to ona nawet nie stanowi promesy, według mnie nie było podstaw 
aby tę kwotę wpisywać do budżetu. Gdyby pani skarbnik z panem burmistrzem przedstawili 
nam jeszcze w grudniu nowelizację budżetu w związku z sytuacją jaka ma miejsce to w tej  
chwili nie byłoby tego problemu. Dlaczego organ wykonawczy nie dokonał zmian w budżecie 
w grudniu aby nie było takiego zadłużenia. Rzecz dla mnie najważniejsza w paragrafie 5 tej  
umowy w punkcie 1 jest  zapis  ,,kwota wydatków 270.000.000 zł.” punkt 2 ,,wkład własny 
Beneficjenta  198.000.000  zł.”  pytałem się  radnych w tamtej  kadencji  czy  ktoś  o  tym wie, 
umowa skrzętnie ukryta i punkt 3 ,,wysokość dofinansowania ze środków unijnych 72.000.000 
zł.”  Jak  na  podstawie  tego  można  głosować  za  udzieleniem absolutorium.  Proszę  państwa 
jeszcze  uchwała  która  była  podjęta  w  2010  roku  9  lipca  w  sprawie  realizacji  projektu 
,,Centralny  Park  Rekreacji,  Balneologii,  Turystyki  i  Wypoczynku  Termy  Gostynińskie”, 
paragraf 3 ,,przyjąć do realizacji  zadanie pod nazwą Centralny Park Rekreacji,  Balneologii, 
Turystyki i  Wypoczynku Termy Gostynińskie przy udziale środków pomocowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie do 72.000.000 
zł.  brutto”,  a  gdzie  jest  mowa o 198.000.000 zł.,  a  teraz analizując protokół  z  posiedzenia 
nadzwyczajnej  sesji  z  dnia  9  lipca  czytamy,  pan  burmistrz  mówi  ,,uchwała  dzisiejsza  jest 
intencyjną, wewnętrzną, ponieważ to burmistrz posiada uprawnienia do podejmowania działań 
wykonawczych” pytam się gdzie tu jest ustawa o samorządzie terytorialnym, czytamy dalej 
,,umowa będzie  podpisana  w formule  ustawy o  udzielaniu  koncesji  na roboty  budowlane i 
jesteśmy pierwszymi  w Polsce,  którzy  taką  umowę podpiszą.  Mamy sukces.  Budowa tego 
obiektu będzie trwała 36 miesięcy plus dwa miesiące na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
czyli po 38 miesiącach musi nastąpić otwarcie ośrodka” , czytamy dalej ,,Burmistrz Miasta – 
zwrócił  uwagę,  że  przedsiębiorcy  zapłacą  za  pomysł  i  nie  staną  się  właścicielami  ośrodka 
Termy Gostynińskie” to jest wyciąg z protokołu, ,,pomysł okazał się mistrzowski firmy włożą 
213 milionów na budowę tego obiektu”, ,,Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że właściciele spółki 
,,Termy Gostynińskie” korzystają  z  dofinansowania przez  instytucje  finansujące  i  otrzymali 
promesę bankową na kwotę 225 milionów złotych”, ,,pan burmistrz poinformował, że umowa 
jest  bezpieczna została konsultowana z prawnikami, uchwała jest jedynie intencyjna, a rada 
przecież nie podpisuje umów i nie ma uprawnień wykonawczych”, ,,spotkanie to miało mieć 



charakter uhonorowania radnych rady miejskiej”, ,,burmistrz poinformował, że na tę inwestycje 
miasto  będzie  jedynie  ponosić  koszty  sprawowania  nadzoru  przez  okres  trzech  lat  czyli  
inżyniera kontraktu. Roczny koszt to około 3 milionów złotych. Zostanie ogłoszony przetarg na 
wyłonienie inżyniera kontraktu” następnie ,,pan burmistrz informuje, że nie dotyczy to ustawy 
o  zamówieniach  publicznych”  a  my  otrzymujemy  pismo  od  Marszałka  Województwa 
Mazowieckiego, pytanie /notabene dlaczego prywatną korespondencję się otwiera i dostarcza 
radnym otwartą/. Na nasze wystąpienie, po wątpliwościach dotyczących całego tego przebiegu,  
Marszałek  informuje,  że  zostanie  on  poddany  działaniom  kontrolnym  przez  Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w tym w zakresie zamówień publicznych. Więc 
pytam  się  czy  nie  obowiązują  zamówienia  publiczne  czy  też  obowiązują.  W umowie  jest 
wszystko określone co nie zostało nam w odpowiednim czasie przedstawione i teraz proszę się 
nie  dziwić,  że  radni  mają  wątpliwości  jak  i  mieszkańcy.  Na  zakończenie  apeluję  o  nie 
udzielenie absolutorium burmistrzowi za 2011 rok.         

Radny Paweł Kalinowski –  wnioskuję aby przy głosowaniu nad udzieleniem Burmistrzowi 
Miasta Gostynina absolutorium było to głosowanie jawne – imienne.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  paragraf 69 Statutu Miasta 
Gostynina  mówi  ,,jeżeli  wniosek  o  przeprowadzenie  głosowania  imiennego  popiera  1/4 
ustawowego składu rady, głosowanie jawne jest imienne”. Przystępujemy do głosowania.

za głosowaniem imiennym przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium
                            głosowało                        –  6 radnych, 

 przeciw                           – 8 radnych,   
wstrzymujących się         –  0 radny.

Wniosek przeszedł.

 podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego za   
2011 rok,

− za opowiedziało się   – 9 radnych,
− przeciw                     – 4 radnych,
− wstrzymujących się – 1 radny.

Sprawozdanie finansowe przyjęto.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  odczytała treść uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

UCHWAŁA  NR 128/XXVI/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 podjecie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium   
z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok, 



Na posiedzeniu XXVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie na stan 15 radnych obecnych było 14 
radnych. 
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium udział wzięło 14 radnych.
Absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2011 rok, udzielono w głosowaniu jawnym – 
imiennym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, następującym 
stosunkiem głosów:

Głosowanie  nad  uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium:
− radny Górski Arkadiusz                                –  za,
− radny Jakubaszek Zbigniew                          – za,
− radny Jaśkiewicz Czesław                            – za, 
− radny Kalinowski Paweł                               – przeciw, 
− radna Korajczyk – Szyperska Agnieszka      – przeciw,
− radna Kostun Małgorzata                            – przeciw,  
− radny Łosiewicz Tadeusz                              – za, 
− radny Małkowski Marek                               – za, 
− radny Nyckowski Andrzej                             – za, 
− radna Pawikowska Lidia                              – za,
− radna Pieniążek  Urszula                             – za, 
− radny Robacki Andrzej                                 – przeciw,
− radny Szulczewski Arkadiusz                        – wstrzymuje się, 
− radna Syska – Szymczak Jolanta                  – za.

             za udzieleniem absolutorium opowiedziało się  –  9 radnych, 
                                                                           przeciw  – 4 radnych,   
                                                       wstrzymujących się  –  1 radny.
Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2011 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  odczytała treść uchwały w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2011 rok – treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

UCHWAŁA  NR 129/XXVI/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  zarządziła przerwę.

(…) po przerwie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  powitała przybyła na obrady 
sesji  panią  Halinę  Fijałkowska  Naczelnika  wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony 
Środowiska,  Rolnictwa i  Leśnictwa oraz  pana Bolesława Justyńskiego Kierownika  Zakładu 
Oczyszczania Miasta Gostynina. 

Radca Prawny Katarzyna Majzner –  w nawiązaniu  do wypowiedzi  radnego Robackiego 
odnośnie umowy projektu indywidualnego, chciałam wyjaśnić, że umowa została podpisana na 



podstawie ustawy o samorządzie gminnym i przede wszystkim chciałam państwu wyjaśnić, że 
beneficjentem nie jest burmistrz tylko Gmina Miasta Gostynina która zawsze w każdej umowie 
reprezentuje burmistrz. Nie ma takich sytuacji, że rada podpisuje jakiekolwiek umowy. To, że  
pan przeczytał, że  rada jest organem stanowiącym  to oczywiście jest prawdą ale stanowi w 
zakresie swoich kompetencji które są wymienione w ustawie. Nigdy jednak nie jest tak, że rada 
staje do umowy jako strona, zawsze podpisuje organ wykonawczy. Odnośnie tej umowy, to 
projekt  jej  przygotowywał  Urząd  Marszałkowski  i  nie  sądzę  aby  z  ich  strony  były  jakieś 
nieścisłości.   
Natomiast odnośnie korespondencji, która jest otwierana a przychodzi do radnych na urząd to 
we  wczorajszej  Rzeczpospolitej  jest  artykuł  na  ten  temat,  że  jeżeli  taka  korespondencja 
przychodzi  na adres  urzędu i  nawet  jest  imiennie adresowana do radnego to kancelaria ma 
prawo ją otworzyć, ponieważ jest to korespondencja związana z wykonywaniem funkcji czyli  
urzędowa. Należy się z tym liczyć, że jeżeli przychodzi korespondencja adresowana do radnego 
to będzie ona przez kancelarię otworzona.       

Radny Andrzej Robacki – co do korespondencji to się zgadzam, jako radny nie mam żadnych 
tajemnic aby jakakolwiek korespondencja nie mogła być otwierana w urzędzie. Natomiast co  
do tej  umowy to niestety ale będzie między nami spór,  ponieważ ja uważam, że burmistrz 
przekroczył swoje uprawnienia i podpisując taką umowę bez uchwały rady przekroczył swoje 
kompetencje, tym bardziej, że ta umowa przez cztery lata była ukrywana. 

Radca Prawny Katarzyna Majzner –  nie spotkałam się z tym , aby ktokolwiek z państwa 
pytał  o  tę  umowę,.  Natomiast  ta  umowa była  udostępniona  i  omawiana,  zawsze  była  ona 
nazywana preumową.

(salę posiedzeń opuścił radny Arkadiusz Górski)

D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej – zakładu budżetowego  
pod  nazwą  ,,Zakład  Oczyszczania  Miasta  w  Gostyninie”  w  celu  przekształcenia  w  
jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta Gostynina Bolesław Justyński – z dniem 1 lipca 
2013 roku wchodzi w życie uchwała  o czystości i porządku  w mieście czyli również mówiąca 
o tym, że beneficjentem czyli  jakby samorząd staje się zarządzającym odpadami na terenie  
miasta w związku z tym umowy które będą zawierane między burmistrzem a przedsiębiorcą 
wykonującym te usługi w ramach przetargu. Zakład Oczyszczania Miasta jest gminną jednostką 
organizacyjną działającą w formie zakładu budżetowego. Aby móc występować w przetargach 
musimy być spółką prawa handlowego. Dlatego zachodzi konieczność przekształcenia zakładu 
budżetowego  na  spółkę  prawa  handlowego  czyli  spółkę  z  o.o.  z  kapitałem  100%  Urzędu 
Miasta. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisje Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  
pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej – zakładu budżetowego pod nazwą ,,Zakład 
Oczyszczania  Miasta  w  Gostyninie”  w  celu  przekształcenia  w  jednoosobową  spółkę  z 
ograniczoną odpowiedzialnością.
         
                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 11 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 2 radnych.

UCHWAŁA  NR 130/XXVI/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – proszę o zgłaszanie kandydatur 
do powołania Komisji.

Radny Zbigniew Jakubaszek – zgłaszam kandydaturę radnego Andrzeja Nyckowskiego.

Radny Andrzej Nyckowski – wyrażam zgodę.

Radna Urszula Pieniażek – zgłaszam kandydaturę radnego Tadeusza Łosiewicza.

Radny Tadeusz Łosiewicz – wyrażam zgodę.

Radny Andrzej Nyckowski – proponuje kandydaturę Czesława Jaśkiewicza.

Radny Czesław Jaśkiewicz – wyrażam zgodę. 
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  proponuję  aby  pierwsza 
zgłoszona  kandydatura  czyli  radny  Zbigniew  Jakubaszek  pełnił  funkcję  Przewodniczącego 
Komisji.

Radny Zbigniew Jakubaszek – wyrażam zgodę.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia.

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 13 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 131/XXVI/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
D o  p u n k t u  9



Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej  
aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin.  

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Leśnictwa  i 
Rolnictwa  Halina  Fijałkowska  –  Urząd  Marszałkowski  wystąpił  z  wnioskiem  do  Rady 
Miejskiej  w  Gostyninie  z  prośbą  o  zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin. Potrzeba 
zmiany  granic  aglomeracji  wynika  z  faktu  istnienia  na  terenie  miasta  Gostynina  dwóch 
oczyszczalni  ścieków.  W dotychczasowej  aglomeracji  ujęta  była  tylko  oczyszczalnia  którą 
zarządza  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej,  natomiast  nie  była  ujęta  oczyszczalnia 
Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Zdrowotnych w Gostyninie – 
Zalesiu. W związku z tym, że w projekcie uchwały Sejmiku znajduje się zapis  w § 2 punkt w,  
że  „W skład  aglomeracji  Gostynin  wchodzi  miasto  Gostynin”,  wyjaśnialiśmy  tę  sprawę  z 
wnioskodawcami i ustaliliśmy, że aby doprowadzić do zgodności ze stanem faktycznym to, że 
w skład  aglomeracji  Gostynin  nie  wchodzi  tylko  miasto  Gostynin  ale  także  teren  z  gminy 
Gostynin  jakim  jest  wieś  Bierzewice,  w  związku  z  tym  w  propozycji  pozytywnej  opinii  
uchwały dotyczącej tego projektu, proponujemy aby znalazł się zapis w § 2 punkt 2 tej uchwały  
w brzmieniu ,, w skład aglomeracji Gostynin wchodzi miasto Gostynin oraz wieś Bierzewice 
Gminy  Gostynin”.Wprowadzenie  tej  zmiany  nie  skutkuje  jakby  negatywną  opinią  projektu 
uchwały. Zapis dotyczący zmiany w uzgodnieniu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego 
znajduje się w uzasadnieniu do uchwały.               

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  
pozytywna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – czy ktoś z państwa ma pytania.

Radny Andrzej Robacki – czy Bierzewice można dopisać do miasta.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Leśnictwa  i 
Rolnictwa  Halina  Fijałkowska  –  zostało  to  uzgodnione  z  pracownikami  Urzędu 
Marszałkowskiego,  że  jeżeli  są  wprowadzane  jakieś  zmiany  do  przedłożonego  projektu 
uchwały przez Sejmik Urzędu Marszałkowskiego, to oni wprowadzą tę zmianę proponowaną 
przez nas, tylko żeby ta zmiana nie znajdowała się w treści uchwały a w jej uzasadnieniu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść uchwały 
Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  w  sprawie  likwidacji  dotychczasowej  aglomeracji 
Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin.  

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

UCHWAŁA  NR 132/XXVI/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10



Przyjecie protokołu XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej. 

Za przyjęciem protokołów  głosowało 10 radnych, przy 3 wstrzymujących się.
Protokoły zostały przyjęte.

D o  p u n k t u  11

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  odnośnie interpelacji radnej 
Agnieszki Korajczyk – Szyperska, to radna otrzymała odpowiedzi na piśmie. 

Burmistrz Miasta –  radna Korajczyk pytała czy spotkanie które miało miejsce na zamku to 
była  to  zapowiadana  konferencja  nie,  nie  była  to  konferencja  tylko  spotkanie  dotyczące 
poznania partnera finansowego na zaproszenie spółki Termy Gostynińskie. W spotkaniu tym 
również uczestniczyła pani Przewodnicząca.  
Odnośnie Starej Betoniarni to został powołany zarząd jednoosobowy, prezes to osoba która jest  
ekonomistą jak również księgowym, jest to osoba znana i sprawdzona. 
Następne  pytanie  dotyczyło  pobierania  opłat  za  reklamę  żubra  na  parasolach,  miasto  ma 
zawarta umowę dzierżawną z osobą która prowadzi działalność na rynku.
W sprawie inwestycji dotyczącej chlewni na ulicy Kościuszkowców, to inwestorzy przedłożyli 
wszystkie niezbędne dokumenty i miasto w tej sprawie nie ma żadnych podstaw prawnych do 
tego aby odmówić wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
Radny Kalinowski pytał o to kim są inwestorzy którzy uczestniczyli na spotkaniu na zamku.  
Osoby uczestniczące w tym spotkaniu, to osoby zapewniające finansowanie i przedstawienie 
podmiotu z którym władze miasta się zapoznały. 
Radny  Łosiewicz  wnioskował  o  zmianę  opłaty  za  toaletę,  informuje  iż  informacja  została 
przekazana i zostanie wymieniony zamek. A odnośnie wi-fi to jest możliwość korzystania w 
budynku urzędu miasta.   
Radny  Szulczewski  pytał  o  możliwość  wsparcia  dla  Klubu  Mazur,  aby  dokonać  takiego 
wsparcia to muszą się najpierw znaleźć środki finansowe w budżecie. Odnośnie przywrócenia 
terenu Zalew – Piechota  do miasta  to  podjęto ponowną próbę aby przyłączyć ten teren do 
miasta.  W tej  sprawie został  złożony w Ministerstwie wniosek o włączenie  tego terenu do 
miasta. 
Radna  Kostun  pytała  kiedy  nastąpi  otwarcie  Centrum  Stara  Betoniarnia.  Zakończenie 
wykonania przyłącza energetycznego ma być do końca czerwca, po przeprowadzeniu procedury 
odbioru,  wystąpieniu  do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  i  po  uzyskaniu 
decyzji na użytkowanie nastąpi otwarcie obiektu.  
Następne pytanie radnej to czy jest opracowany program dla dzieci na basenie. Na pływalni są  
instruktorzy dla grup indywidualnych, sekcje pływackie dla dzieci szkolnych przez cały rok 
szkolny. Wstęp dla dzieci ulgowy 3 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  na ostatniej Komisji edukacji, 
był zaproszony dyrektor i omawiał kąpieliska w okresie wakacyjnym. 

Radna Małgorzata Kostun – ja pytałam czy jest jakiś program dla dzieci ze względu na to, że 
został otworzony aqua park w Kutnie. Może warto byłoby pomyśleć o tym, aby sprowadzić te  
grupy które od nas odeszły do tego parku w Kutnie.     



D o  p u n k t u  12

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy ktoś z państwa ma jakieś 
informacje bądź ogłoszenia.

Radny Paweł Kalinowski  –  chciałbym uzyskać informację jak wygląda od strony prawnej 
otwieranie korespondencji adresowanych do radnych. 

Radca Prawny Barbara Semeniuk – taką informację uzyska pan na piśmie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  jest to ostatnia sesja przed 
urlopami więc życzę państwu miłego wypoczynku.  

D o  p u n k t u  13

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  zamknęła obrady XXVI sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          


