
 PROTOKÓŁ  NR XXVII/2012

z posiedzenia XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego
 w dniu 26 lipca 2012 roku

Stan Rady - 15
Obecni –  10

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1400, a zakończono o godzinie 1440.

D o   p u n k t u  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  powitała  przybyłych  na
obrady XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie panią Wiceburmistrz Jadwigę 
Kaczor,  panią  Bożenę  Sokołowska  Skarbnika  Miejskiego,  panią  Katarzynę  Majzner  Radcę 
Prawnego Urzędu Miasta, pana Michała Łoś Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomicznego 
Szkół i Przedszkoli oraz wszystkich radnych.

D o    p u n k t u   2

Uchwalenie porządku obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia. 

Za  porządku obrad  głosowało:
   

  za –    10                         przeciw – 0                               wstrzymało się -  0
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjecie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  radnej  z  funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie.
4. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 

grudnia  2011  roku  Nr  95/XVI/2011  w  sprawie  utworzenia  spółki  z  ograniczona 
odpowiedzialnością p.n. Miejskie Centrum Handlowe ,,Stara Betoniarnia” spółka z o.o. 
zmienionej  uchwałą Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia 26 kwietnia  2012 roku Nr 
12/XXIII/2012. 



6. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok. 
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

D o    p u n k t u   3 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  radnej  z  funkcji  Wiceprzewodniczącego  
Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – na poprzedniej sesji w dniu 27 
czerwca 2012 roku pani radna Korajczyk – Szyperska pełniąca funkcje Wiceprzewodniczącej 
Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  złożyła  na  piśmie  swą  rezygnację.  My  jako  rada  zgodnie  z 
artykułem 19 ustęp 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który mówi 
że,  ,,w przypadku  rezygnacji  przewodniczącego  lub  wiceprzewodniczącego  rada  podejmuje 
uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia  
rezygnacji”.  Dlatego też należy podjąć uchwałę w tej sprawie.

Radni nie zgłaszali uwag.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie  przyjęcia  rezygnacji  radnej  z  funkcji  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie.

   
  za –    6                         przeciw – 3                               wstrzymało się -  1

UCHWAŁA  NR 133/XXVII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

D o    p u n k t u   4   

Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów  
dziecięcych.

Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół  i  Przedszkoli  Michał Łoś – osoba 
która  chce  prowadzić  żłobek  bądź  klub  dziecięcy  musi  dokonać  wpisu  do  rejestru 
prowadzonego przez burmistrza, w naszym przypadku Burmistrza Miasta Gostynina. Uchwała 
ta  ustala  opłatę  za  tę  czynność  w  wysokości  10%  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 
ustalonego  zgodnie  z  przepisami  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  czyli  na  dzień 
dzisiejszy będzie to 150 zł.    

Radna Lidia Pawikowska – czy punk przedszkolny również jest obligowany taka opłatą.

Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś – nie, gdyż 
są to dwie różne ustaw o przedszkolach mówimy o systemie oświaty, natomiast o żłobkach i  
klubach dziecięcych jest mowa o tak zwanej ustawie żłobkowej 

Radny Paweł Kalinowski – co to jest ten klub dziecięcy.



Dyrektora  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli  Michał  Łoś  –  jeśli 
chodzi o żłobki to opieka trwa 10 godzin, natomiast w klubach dziecięcych do 5 godzin.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

  za –    10                         przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

UCHWAŁA  NR 134/XXVII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

D o    p u n k t u   5   

Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia  
2011 roku Nr 95/XVI/2011 w sprawie utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością  
p.n.  Miejskie  Centrum Handlowe ,,Stara  Betoniarnia”  spółka  z  o.o.  zmienionej  uchwałą  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012 roku Nr 12/XXIII/2012.  

Zastępca  Burmistrza  Jadwiga  Kaczor   –  przedstawiamy  projekt  zmiany  uchwały  Rady 
Miejskiej dotyczącej określenia wysokości kapitału zakładowego spółki Stara Betoniarnia. W 
2009 roku miasto składało wniosek o dofinansowanie zadania budowy centrum handlowego w 
ramach  ogłoszonego  konkursu:  działanie  Rewitalizacja  miast  w  ramach  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007  –  2013,  wniosek  wtedy  nasz 
został  zakwalifikowany  na  listę  rezerwową i  w  dniu  26  czerwca  2012  roku  otrzymaliśmy 
informację,  że  decyzją  zarządu  Województwa  Mazowieckiego,  został  wpisany  na  listę 
projektów na dofinansowanie, w związku z tym, otrzymane 85%  kosztów kwalifikowanych. 
W  ślad  za  tą  decyzją  przyszła  również  informacja  z  Mazowieckiej  Jednostki  wdrażania 
Programów  Unijnych  o  potrzebie  dołączenia  do  tego  wniosku  wymaganych  załączników 
informacje ta otrzymaliśmy 6 lipca i poinformowano nas, że ten wniosek przeszedł pomyślnie 
etap  oceny merytorycznej  i  zostanie  poddany ocenie  wykonalności.  W związku z  ty,  że  te  
planowane  do  otrzymania  środki  odciążyły  by  budżet  w  spłacie  istniejących  zobowiązań, 
dokonaliśmy  analizy  i  uznajemy  że  nie  ma  konieczności  wyposażania  spółki  wkładem 
pieniężnym zaplanowanym wcześniej i proponujemy aby ten wkład był w wysokości 70.000 
złotych.  Uznajemy,  że  ta  kwota  pozwoli  na  wstępna  organizację  tej  spółki  i  rozpoczęcie 
działalności.         

Radny Tadeusz Łosiewicz – czy znamy termin otwarcia tego centrum.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor  –  po wielu trudach ę w dniu wczorajszym zakład 
energetyczny zamontował liczniki i w dniu dzisiejszym do wszystkich instytucji dokonujących 
odbiory  zgodnie  z  planem  budowlanym  zostały  wysłane  zawiadomienia  o  zamiarze 
przystąpienia do użytkowania i w związku z tym te organy będą podejmować swoje czynności  
określone prawem   i po uzyskaniu tych opinii jak i po sporządzeniu protokołu końcowego 
odbioru z naszej strony będą złożone dokumenty do Powiatowego Inspektoratu Budownictwa o 
wydania decyzji o pozwolenie na użytkowanie.        

Radny  Andrzej  Robacki  –  jest  to  dobra  wiadomość  dla  miasta.  Jakie  to  będzie  miało 
konsekwencje dla budżetu. 



Jakie teraz przewidywane są formalności czy zagrożenia w trybie otrzymania tych środków aby 
uniknąć i jak długo może to potrwać  do podpisania umowy na otrzymanie tych środków.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – wniosek został złożony, wypełniamy dokumenty, w 
poprzednim wniosku była podawana wartość szacunkowa, teraz będzie korekta tej inwestycji  
od  tego  będą  naliczane  te  środki  unijne  i  te  środki  przeznaczymy  na  spłatę  naszych 
wcześniejszych zobowiązań co wpłynie na obniżenie naszego wskaźnika zadłużenia.     

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor  –  w piśmie z Mazowieckiej  Jednostki  Wdrażania 
Programów Unijnych jest  informacja  która  zobowiązuje  nas  w 3  miesięcznym terminie  do 
złożenia  wszystkich  załączników.  Chcemy  to  zrobić  jak  najszybciej.  Po  złożeniu  tych 
wszystkich załączników i wniosku następuje kontrola zamówień publicznych a następnie po 
przeprowadzeniu tej kontroli dochodzi do podpisania umowy.    

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  30  grudnia  2011  roku  Nr 
95/XVI/2011 w sprawie  utworzenia  spółki  z  ograniczona  odpowiedzialnością  p.n.  Miejskie 
Centrum Handlowe ,,Stara Betoniarnia” spółka z o.o. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012 roku Nr 12/XXIII/2012. 

 
 za –    10                         przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

UCHWAŁA  NR 135/XXVII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

D o    p u n k t u   6   

Podjecie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok. 

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  w  związku  z  tym,  że  zmianie  uległ  kapitał 
zakładowy spółki Miejskie Centrum Handlowe Stara Betoniarnia, która została powołana do 
zarządzania  tym  nowo  wybudowanym  obiektem  to  należy  dokonać  stosownych  zmian  w 
budżecie  miasta  na  2012  rok.  W  przedstawionej  państwu  uchwale  zmieniającej  Uchwałę 
Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok,  dochody budżetu zmniejszą się o kwotę 80.000 
złotych, zmniejszając o tę kwotę dochody majątkowe oraz wydatki budżetu ogółem zmniejszą 
się o kwotę 80.000 złotych, w tym zmniejszą się wydatki majątkowe które były przeznaczone 
na  kapitał  zakładowy tej  spółki.  Po  wprowadzeniu  proponowanych  zmian,  zmianie  ulegną 
załączniki: 1,2 i 2b.    

Radny Andrzej Robacki – dlaczego akurat w tym rozdziale zostały zmniejszone te środki o te 
80.000 złotych. 

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  ponieważ przewidujemy,  że  w  tym  roku  nie 
uzyskamy planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, gdyż do tej pory były kilkakrotnie 
ogłaszane  przetargi  i  nie  było  zainteresowania.  Dlatego  też  proponujemy  z  tego  tytułu  te  
dochody zmniejszyć.   



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok.

  za –    10                         przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

UCHWAŁA  NR 136/XXVII/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o    p u n k t u   7

Sprawy różne.

Radny Czesław Jaśkiewicz –  mam pytanie odnośnie finansowania Klubu Mazur, wiem że na 
dzień dzisiejszy nie ma sponsorów i czy miasto mogłoby wspomóc ten klub.  

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor  – w urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
zarządu, trenerem, radnymi, byli również zaproszeni przedsiębiorcy Gostynińscy, ale niestety 
na to spotkanie przybył tylko jeden z przedsiębiorców. 
Aby móc wspomóc klub należy takie środki zabezpieczyć w budżecie. Na chwilę obecną takiej  
możliwości nie ma gdyż te środki nie są zapisane. Zarząd klubu zobowiązał się do poczynienia 
wszelkich starań aby pozwoliły one pozyskać sponsorów. Klub Mazur w ramach wygranego 
konkursu  otrzymuje  środki  finansowe  na  prowadzenie  zajęć  w  ramach  tych  środków 
alkoholowych. 

Radny Paweł Kalinowski – czy jest szansa aby w tym kierunku pomóc od strony miasta. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  jak  już  pani  burmistrz 
wspominała  spotkanie  było  zarządu  klubu,  byłam  ja  jako  Przewodnicząca  Rady,  pan 
Szulczewski jako trener oraz pan Figurski. Chodziło o to aby również zaprosić Gostynińskich 
przedsiębiorców aby pozyskać sponsorów, przybył tylko jeden przedsiębiorca. Będziemy robić 
wszystko aby pomóc temu klubowi.  Nie mniej  jednak należy wiedzieć jaka jest  też  ciężka 
sytuacja tych wszystkich przedsiębiorstw na terenie naszego miasta. Także w tych strukturach 
Mazura działa radny Nyckowski.  

Radny Andrzej Robacki – myślę, że dobrze się dzieje że powrócił temat klubu sportowego. W 
poprzedniej  kadencji  rozmawialiśmy  o  tym  także  wielokrotnie  i  chyba  pora  aby  z  tym 
problemem najpierw uporało się miasto, a dopiero potem wyciągajmy rękę do sponsorów, to 
najpierw my musimy pokazać, że w jakiejś części możemy ten klub utrzymać. Jest nowa ustaw 
o finansowaniu sportu i należałoby przygotować pewne propozycje na komisje.     
 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor  –  oczekujemy również pomocy se strony radnych 
jakiś pomysłów. Jak pojawiła się możliwość odnośnie ustawy o finansach sportu to oczywiście 
należy z teko skorzystać. 

Radny Arkadiusz Szulczewski –  uczestniczyłem w tym spotkaniu. Osobiście z tym klubem 
jestem związany od 30 lat. Dla Mazura obecny okres jest tym najgorszym. Ja wraz z radny 
Nyckowskim deklarujemy, iż z naszych diet co miesiąc będziemy przekazywać po 50 zł.  

Radni  uznali  to  za  dobry pomysł  i  zadeklarowali,  że  również  są  skłonni  przekazywać taką  



kwotę. 

 
D o    p u n k t u   8

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak   –  zamykam obrady XXVII 
sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

Spisała:
A. Dutkiewicz

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
 

                                                                Jolanta Syska - Szymczak 


	Porządek posiedzenia

