
PROTOKÓŁ  NR VIII/2011

z posiedzenia VIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego
 w dniu  18 maja 2011 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 11

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1700, a zakończono o godzinie 1820.

D o   p u n k t u  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –   powitała  przybyłych  na 
obrady  VIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  pana  Włodzimierz  Śniecikowskiego 
Burmistrza Miasta Gostynina, panią Jadwigę Kaczor Wiceburmistrza, wszystkich radnych. 

D o    p u n k t u   2

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał proponowany porządek posiedzenia i poinformowała, 
że obrady zostały zwołane na wniosek czterech radnych z uwagi na pismo, które wpłynęło do 
biura rady od pani poseł Juli Pitery.. 

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 11 radnych – jednogłośnie.
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie Rezolucji w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Gostyninie w kwestii 

ponownego rozpatrzenia skargi p. Katarzyny Czajkowskiej i p. Zbigniewa Mereckiego.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – prowadzenie obrad przekazała 
Wiceprzewodniczącemu  Rady  Miejskiej  panu  Arkadiuszowi  Górskiemu  z  uwagi  na  to,  iż 
sprawa dotyczy jej osoby.   



D o    p u n k t u   3

Podjęcie  Rezolucji  w  sprawie  wyrażenia  opinii  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  w  kwestii  
ponownego rozpatrzenia skargi p. Katarzyny Czajkowskiej i p. Zbigniewa Mereckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  przypomniał, iż sprawa dotyczy 
Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  w Gostyninie,  dotyczyła  pism kierowanych  do pani 
Przewodniczącej  Rady Miejskiej,  które  nie dotarły do biura  rady.   Przewodnicząca była na 
spotkaniu Rady Pedagogicznej w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie i tam 
odpowiedziała  ustnie  na  szereg  pytań.  Później  wpłynęła  skarga  pani  Czajkowskiej  i  pana 
Mereckiego do Wojewody Mazowieckiego i innych instytucji, które skargi odsyłały do Rady 
Miejskiej w Gostyninie. Kwestia ta była rozpatrywana na sesji i została zakończona poprzez 
podjęcie uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski odczytał:
– kserokopię skargi Nr Lex-P.MRM.054-2/10 z dnia 21 maja 2010 roku od Wojewody 

Mazowieckiego – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 
Spraw ta została skierowana pod obrady Komisji Rewizyjnej i była rozpatrywana na dwóch 
posiedzeniach. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusz Górski odczytał materiały z posiedzeń  
komisji tj.:

− kserokopię protokołu Nr 5/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 czerwca 
2010 roku,

− kserokopię pisma skierowanego do Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25.06.2010 roku 
od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

− kserokopię  pisma  skierowanego  od  Burmistrza  Miasta  Gostynina  do  pana  Marka 
Małkowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 01.07.2010 roku,

− kserokopię protokołu Nr 5/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 lipca 2010r.,
− kserokopię  pisma  skierowanego  od  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  do 

Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  7  lipca  2010  roku   – 
kserokopie pism i protokołów z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki  do  
protokołu.    

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski poinformował, że następnie w miesiącu 
lipcu 2010 roku w tej sprawie odbyło się posiedzenie sesji Rady Miejskiej, na której ponownie 
rozpatrywano tę sprawę wraz z materiałami z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, po ponownej  
analizie podjęto stosowną uchwałę Nr 263/L/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku i sprawa została  
zakończona.  

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  odczytał  treść  uchwały  Nr  
263/L/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że następnie w miesiącu lutym 2011 roku, już 
po obradach sesji Rady Miejskiej do biura rady wpłynęło pismo od pani poseł Juli Pitery i z  
uwagi  na kodeks postępowania administracyjnego Przewodnicząca Rady Miejskiej  udzieliła 
odpowiedzi bez zwoływania sesji.   

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski odczytał:
– kserokopię pisma Nr BPJP-032/155/10 z dnia 21 lutego 2011 roku od Posła na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej Juli Pitery skierowanego do Rady Miejskiej w Gostyninie.
– kserokopię pisma LEX.P.JW.0558-2/11 Wojewody Mazowieckiego skierowane do pani 

Poseł Juli Pitery z dnia 10 lutego 2011 roku. 
– kserokopię pisma BR.0004.12.2011 Rady Miejskiej w Gostyninie skierowane do pani 



Juli  Pitery  Posła  na  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  8  marca  2011  rok   – 
materiały na piśmie stanowią załączniki do protokołu..  

Następnie do biura rady wpłynęło pismo od pani Juli Pitery z dnia 21 marca 2011 roku bez 
podpisu – pismo nr BPJP-032/155/10 – kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu.
Przedmiotowe pismo zostało odczytane radnym na posiedzeniu sesji Nr VI w dniu 30 marca 
2011 roku w punkcie 18 ,,Sprawy różne”, gdzie rani postanowili, iż na niepodpisane pismo nie 
będzie udzielana odpowiedź. 
W dniu 11 kwietnia wpłynęło do biura rady pismo od pani Juli Pitery tej samej treści co z dnia  
21 marca 2011 roku ale już podpisane. Pismo to zostało odczytane na posiedzeniu sesji Rady 
Miejskiej Nr VII/2011 w dniu 27 kwietnia 2011 roku w punkcie 12 porządku obrad ,,Sprawy 
różne”, gdzie była dyskusja i podjęto decyzje o udzieleniu odpowiedzi pani Juli Piterze, lecz nie 
w formie uchwały. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – 
Szymczak  udzieliła odpowiedzi pismem nr BR.0004.16.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku – 
kserokopia pisma stanowi stanowi załącznik do protokołu.  
Jednak pani Julia Pitera z tej odpowiedzi nie była zadowolona i ponownie wystosowała pismo 
do Rady Miejskiej nr BPJP-032/155/11 z dnia 9 maja 2011.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski odczytał:

– kserokopię  pisma Nr  BPJP-032/155/10  z  dnia  9  maja  2011  roku  od Posła  na  Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Juli Pitery skierowanego do Rady Miejskiej w Gostyninie.

– kserokopię pisma Nr LEX.P.400.6.2011.J.W z dnia 7 kwietnia 2011 roku od Wojewody 
Mazowieckiego do pani Juli Pitery Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – materiały  
na piśmie stanowią załączniki do protokołu..  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  otwieram dyskusję.

Radny Zbigniew Jakubaszek – kim są pani Czajkowska i pan Merecki.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusz  Górski  – byli  nauczycielami,  członkami 
Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie. 

Radny Zbigniew Jakubaszek –  jeśli komuś bardzo by zależało na odpowiedzi pisemnej, a nie 
tylko ustnej, to należało zaznaczyć, iż proszą o odpowiedź pisemną. Jeżeli odpowiedź ustna 
udzielona przez panią Przewodniczącą nie zadowalała ich to mogli się z tym zwrócić ponownie, 
a przecież nie było takiej uwagi w związku z tym sprawę tą uważam za zakończoną.   

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – pani prawnik, o czym mówi art. 
19 i 20 ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora.

Radca Prawny Katarzyna Majzner – art. 19 i 20 na, który to powołuje się Wojewoda, poseł 
ma prawo zwracać się z pismami i my mamy obowiązek w ciągu 14 dni udzielić odpowiedź. 
Dla mnie ani z art. 19 czy 20 nie wynika, że rada ma obowiązek podejmować uchwałę w tej  
sprawie. Ponieważ rada podejmuje uchwały, w sprawach które są zastrzeżone dla rady czyli o 
samorządzie gminy uchwały jeżeli wymaga tego inna ustawa a tu w żaden sposób nie wynika, 
że tu ma być podejmowana uchwała. Pani  Przewodnicząca Rady Miejskiej umieściła pisma 
pani  Juli  Pitery w porządku obrad sesji  w sprawach różnych i  w mojej  ocenie taki sposób 
załatwienia sprawy uważam za prawidłowy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusz Górski  – pani Przewodnicząca wszystko 
robiła, aby dobrze wywiązać się ze swych obowiązków. Okazuje się, że jest coś nie tak. Ciągle  
napływają informacje, że Przewodnicząca źle postępuje, dlatego też została zwołana ta sesja 



nadzwyczajna  aby  ostatecznie  zakończyć  tę  sprawę.  Wszystkie  dokumenty  zostały 
przedstawione radzie i należy tę sprawę zakończyć, dlatego też w tej sprawie jest propozycja  
rezolucji. 

Radca Prawny Katarzyna Majzner –  w mojej ocenie Przewodnicząca od samego początku 
postępowała prawidłowo. Począwszy od spotkania na którym pani Przewodniczącej wręczono 
kserówki  pism,  na które  udzieliła  ustnej  odpowiedzi  i  to  jest  prawidłowe.  Poza tym osoby 
skarżące, które wiedziały już, że tych pism nie ma w urzędzie jakby były zainteresowane to  
mogły ponownie złożyć pisma w formie pisemnej. Ci zainteresowani, którzy dalej się skarżyli 
tego nie zrobili. Uważam, że to postępowanie od samego początku pani Przewodniczącej było 
prawidłowe. 
W pismach tych była dyskusja co należy do rady a co nie. Do rady należy rozpatrywanie skarg  
na  organ  wykonawczy  i  na  burmistrza.  W tym  przypadku  skarga   nie  była  przedmiotem 
postępowania.  Jeżeli  taka skarga wpłynęłaby do pani  Przewodniczącej  na burmistrza i  pani 
Przewodnicząca nie przekazałaby radzie to wtedy byłoby sprzeczne z prawem a takiej skargi 
jak w tym postępowaniu, które było przedmiotem wcześniejszej dyskusji nie było. Natomiast 
skargi na pana burmistrza w tej samej sprawie innych osób zostały rozpatrzone.                

Radny Andrzej Robacki –  pewnych spraw nie rozumiem, co sesja to w tej sprawie pojawiają 
się nowe dokumenty i trudno jest mi się w tym połapać i jak to się dzieje. Otrzymałem plik 
kserokopii  dokumentów,  kiedy  była  rozpatrywana  sprawa  pana  Domagały,  okazało  się,  że 
dokumenty nie dotarły do biura rady a pieczątki urzędu miasta były, sprawa jakby od początku 
dotyczy pana Domagały i jest to skarga na bezczynność Przewodniczącej i taka skarga była. Ja 
w tej sprawie nie będę brał udziału w głosowaniu. 

Radca Prawny Katarzyna Majzner –  skarga ta wpłynęła od Wojewody, pani Czajkowska i 
pan Merecki pisali do Kolegium, które stwierdziło, że nie będzie się tą sprawą zajmować, od 
Wojewody, który również stwierdził, że tą sprawą nie będzie się zajmował, w końcu odesłał je 
do Rady Miejskiej w Gostyninie i ta sprawa była przedmiotem sesji lipcowej w 2010 roku i w 
tej sprawie została podjęta uchwała, którą odczytywał już pan Wiceprzewodniczący.   
        
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – nie wracajmy do tamtego tematu 
tylko zajmijmy się tematem, który jest w dzisiejszym porządku obrad. 

Radny Andrzej Robacki – dziś dopiero się dowiedziałem, że tą sprawą zajmowała się Komisja 
Rewizyjna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – panie radny, przecież na sesji 
nadzwyczajnej która miała miejsce 21 lipca 2010 roku  były również odczytywane wszystkie 
materiały  które  zostały  zebrane  przez  Komisję  Rewizyjna  w  tej  sprawie  i  została  podjęta  
uchwała  aby  nie  uwzględniać  skargi  pani  Czajkowskiej  i  pana  Mereckiego,  były  również 
omawiane  sprawy  związane  z  funduszem  socjalnym,  budżetem  szkoły.  Ponadto  dziś  te 
materiały również zostały odczytane. 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  odczytała  część  treść  zapisu 
protokołu Nr L/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku punktu 3 porządku obrad – kserokopia wyciągu  
z  protokołu stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Miasta –  była również powołana komisja, która w Miejskiej Szkole Muzycznej I 
stopnia  w  Gostyninie  wykryła  wiele  nieprawidłowości.  Etap  ten  już  się  zakończył,  pan 
Domagała  Zarządzeniem  Burmistrza  został  odwołany  ze  stanowiska  dyrektora  za  zgodą 



Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tego już nikt nie zmieni. Niektórzy w tej szkole
z chwilą odwołania dyrektora  utracili pracę i teraz piszą do pani Pitery, a pani Pitera jako poseł 
ma prawo, w związku z przepisem na który się powołuje do informacji.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – bardzo proszę abyśmy trzymali się 
punktu posiedzenia dzisiejszej sesji. Dziś mamy podjąć decyzję. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – radny Robacki zarzuca, że co 
sesja pojawiają się nowe pisma. Na sesji marcowej mówiłam, że po sesji lutowej wpłynęło do 
biura rady pismo pani Pitery na które udzieliłam odpowiedzi w porozumieniu z biurem radców 
prawnych, gdzie pani mecenas powiedziała aby udzielić odpowiedzi, iż uchwała która została 
podjęta w lipcu 2010 roku była wolą rady. Następne pismo od pani poseł wpłynęło bez podpisu  
i  o  tym  poinformowałam  radę  na  sesji  marcowej,  po  konsultacji  z  radcą  prawnym  radni 
postanowili aby nie odpowiadać na niepodpisane pismo. Następnie wpłynęło pismo tej samej  
treść ale już podpisane przez panią Piterę. Sprawa ta została przedstawiona na posiedzeniu sesji  
kwietniowej w sprawach różnych. Została udzielona odpowiedź pani poseł wraz z wyciągiem z 
protokołu z sesji kwietniowej. Następnie wpłynęło kolejne pismo od pani Pitery wraz z pismem 
od Wojewody, które jest przedmiotem dzisiejszych obrad sesji.     

Radna Lidia Pawikowska – myślę, że nie ma co przedłużać, wszystko już zostało wyjaśnione. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  to od nas zależy jak zostanie ta 
sprawa zakończona. 

Radny Zbigniew Jakubaszek – pani Przewodnicząca na kserokopie pism udzieliła odpowiedzi 
ustnej a, ze strony zainteresowanych nie było zastrzeżeń skoro nie wystąpili z pismem, że ta  
odpowiedź ich nie zadowala. Podjęto stosowną uchwałę. Uważam, że nie ma potrzeby dalej 
zajmować się tą sprawą i w moim odczuciu wszystkie aspekty zostały już wyczerpane.    

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  w  sprawie  tej  została 
przygotowana Rezolucja wraz z uzasadnieniem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanty Syska – Szymczak – z uwagi na to, że sprawa 
dotyczy mojej osoby dlatego też nie będę uczestniczyć w głosowaniu. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  Na posiedzeniu dzisiejszej sesji 
jest wystarczające quorum więc można bezie przystąpić do głosowania Czy ktoś z radnych ma 
jeszcze jakieś zapytania bądź uwagi. 

Burmistrz Miasta – w obecnej kadencji jest sporo radnych z poprzedniej kadencji i dobrze 
sprawę znacie od początku, była to grupa osób, która pisała skargi na organ wykonawczy, organ 
prowadzący szkołę, aby łagodzić swoją winę. Pan Domagała przelał na swoje konto pieniądze, 
które pochodziły z Langenfeld, a pani Pitera nie zna całej sprawy, ale ma prawo, aby udzielać  
jej informacji.  

Radni nie zgłaszali więcej pytań. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  odczytał  treść  Rezolucji
w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Gostyninie w kwestii ponownego rozpatrzenia 
skargi p. Katarzyny Czajkowskiej i p. Zbigniewa Mereckiego.                                   



                                                                                  za  - 8 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 1 radny

 radny Andrzej Robacki nie brał udziału w głosowaniu oraz  Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Jolanta Syska – Szymczak.
Radni podjęli Rezolucję. 

REZOLUCJA  NR 48/VIII/2011  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u   4

Sprawy różne.

Radny Andrzej Robacki –  zwracam sie do pana burmistrza ponieważ jako radny nie jestem 
stroną w tym konflikcie tj. ani po stronie pana burmistrza ani po stronie Miejskiej  Szkoły 
Muzycznej,  aby pan burmistrz  wycofał  sie  z  bublicznego  oskarżenia  pana  Domagały  gdyż 
grożą z tego poważne konsekwencje prawne.

Burmistrz  Miasta  – sprawa  ta  była  rozpatrywana  przez  pięcioosobową  komisję  i  został 
sporządzony protokół pokontrolny i nie wycofuję się z uwagi na to, że sprawa ta była również  
oficjalnie  postawiona  w  sądzie.  Są  dowody  na  to,  że  były  przelewane  pieniądze  z  Rady 
Rodziców na prywatne konto. 

Radny Andrzej  Robacki  – otrzymałem dokumenty  i  wyjaśnienia  od  Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i takie sytuacje nie miały miejsca.

Burmistrz Miasta – wszystko jest zapisane w protokole pokontrolnym. 

Radny Zbigniew Jakubaszek –  mam prośbę aby tęj spraw nie rozpatrywać juz na żadnej z 
sesji. 

D o    p u n k t u   5

Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  zamknął  obrady  VIII  sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej. 

Spisała:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                              Arkadiusz Górski  




	Porządek posiedzenia

