
PROTOKÓŁ  NR XXXVIII/2013 

z posiedzenia XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji,  

z dnia 26 czerwca 2013 roku. 

 

Stan Rady – 15 
Obecni – 14 
 
Listy obecności w załączeniu. 
 
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie  1405. 
 
 
Do punktu 1 
 
Otwarcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – witam wszystkich, państwa 
serdecznie. Otwieram obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. Witam radnych 
przybyłych na obrady, witam panią Jadwigę Kaczor Zastępcę Burmistrza wraz z 
pracownikami Urzędu Miasta, witam zaproszonych gości w osobach; panią Hannę 
Subotowicz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie, witam mieszkańców 
miasta, przedstawicieli prasy i telewizji.  
 
Do punktu 2 
 
Uchwalenie  zmian w porządku obrad. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała proponowany 
porządek posiedzenia. 
 
Do porządku nie zgłaszano uwag i zmian. 
 
Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco: 
 
za – 12            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. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach jego zwalczania na terenie miasta Gostynina: 

• Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, 
• Urząd Miasta Gostynina.  

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
Gostynina za 2012 rok. 
• omówienie sprawozdań, 
• przedstawienie opinii komisji stałych, 
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Burmistrza 

Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 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, 
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, 
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

8. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. 
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. 
10. Przyjęcie protokołu z  XXXVII sesji Rady Miejskiej.  
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy różne. 
13. Zamknięcie obrad.                          

 

 
Do punktu 3 
 
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 
 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – odczytała sprawozdanie z działalności Burmistrza 
Miasta Gostynina za okres od 21 maja 2013 roku do 24 czerwca 2013roku – materiał na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy ktoś z radnych ma 
zapytania do sprawozdania. ?  
 
Radny Tadeusz Łosiewicz – inwestycja na ul. Bema – czy to rozwiązanie konstrukcyjne 
wejścia do szkoły załatwi sprawę dla osób niepełnosprawnych.   



Następna sprawa dotyczy zalania Dworca PKS i ul. Zamkowej – należy powołać 
specjalistów, którzy dojdą do wniosku dlaczego tok się stało i została zalana ulica. Chciałem 
zaznaczyć, że na dworcu PKS na parkingu kratki ściekowe są wyżej niż asfalt.  
Trzecia sprawa -  chciałem podziękować, że Urząd Miasta wystosował pismo w kwestii 
przejścia dla pieszych w ul. Dmowskiego, od PoloMarketu do bloków.  Może ktoś dojdzie do 
wniosku, że lustro z ul. Stodulnej na ul. Dmowskiego jest potrzebne.  Ta sprawa była już 
poruszana na Komisji Bezpieczeństwa, zapraszaliśmy kierownika dróg powiatowych, ale 
uważają, że nie jest potrzebne. ja uważam, że to lustro jest tam bardzo potrzebne.  
 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – jeśli chodzi o inwestycję w Szkole Podstawowej nr 
3 – oprócz przystosowania łazienki, będzie wykonane wejście, jak również będzie wykonany 
remont chodnika i zatoki parkingowej w pasie drogowym. W pełni wejście będzie 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Sprawa zalania Dworca – obserwujemy takie zjawiska w całym kraju. Pracuje Miejski Zespół 
Zarządzania Kryzysowego, który podejmuje działania w momencie wystąpienia takich 
zjawisk. Po każdym intensywnym opadzie deszczu członkowie zespołu wraz ze Strażą 
Miejską robią objazd miasta w celu zidentyfikowania problemu  i tutaj przez cały okres 
trwania tej akcji była bieżąca współpraca z Powiatowym Zespołem Zarządzania 
Kryzysowego. Również w tych wszystkich posiedzeniach uczestniczyli oprócz 
przedstawicieli  zarządu dróg , uczestniczył pan Glinka kierownik oddziału melioracji w 
Gostyninie, który w każdej chwili i na każdą prośbę doradzał, korzystaliśmy z jego 
fachowych podpowiedzi. Natomiast Gostynin położony jest w dole od strony zachodniej i 
tutaj spłynęły wody z  kierunku Bud Kozickich, Sokołowa. Między innymi przyczyna było to, 
że w Sokołowie została zerwana tama i woda poszła z całego stawu i woda napływała w 
kierunku Gostynina. Po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja, że od strony jeziora przy 
zamku woda przedostała się na teren miasta. Na bieżąco, przez Straż pożarną, po wysłuchaniu 
głosu doradczego ze strony Strażaków i pana Glinki były podejmowane działania, między 
innymi polegające na wykopaniu dodatkowych rowów na terenie łąk, które znajdują się poza 
terenem Dworca i parkingu, właśnie to pozwoliło na zrzucenie dużych mas wody i rzeka była 
w stanie przejąć wody. Również po wystąpieniu takiego zjawiska, zaczęto zastanowić się, że 
tak naprawdę kanał w postaci tego rowu powinien być wykonany jako urządzenie stałe, które 
by przejmowało nadmiar wody, na wypadek takich zdarzeń. Ale jest to inwestycja, być może 
środki uda się pozyskać ze doków które są przez rząd przeznaczane na te cele. jest tutaj 
konieczna konsultacja ze specjalistami w jaki sposób to zrobić i wykonać. Natomiast sprawa 
kratek ściekowych, być  może teren i zagospodarowanie było robione ileś lat i być może 
nastąpiły obniżenia i to wszystko by wymagało przepatrzenia i regulacji. Przy takiej ilości 
opadów najbardziej sprawne urządzenia kanalizacyjne nie są w stanie odebrać w tak krótkim 
czasie takiej ilości wody, która przychodzi. uważam, że wszystko udało nam się sprawnie 
przeprowadzić, przy zaangażowaniu służb, bo dyżury trwały dzień i noc, i Miejski Zespół 
wykazał się bardzo dużą aktywnością.  
 
Radny Arkadiusz Górski – w sprawozdaniu pani burmistrz poinformowała, że przy ul. 
Krośniewickiej została wydzierżawiona działka. W którym miejscu jest ta działka, i czy jest 
na jakiś cel określony na działalność gospodarczą, czy tylko na powiększenie. Drugi temat, 



pani burmistrz poinformowała nas, że 1 sierpnia został ustalony termin podpisania aktu 
notarialnego na wykup terenów pod Termy – prosiłbym aby pani jeszcze raz powiedziała, że 
to jest związane z wykupem terenów pod Termy, ale także i dokumentacji.  
 
 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – przekazywała w sprawozdaniu, że jest to działka z 
przeznaczeniem pod uprawę rolną.  
Postępowanie przetargowe dotyczące zbycia gruntów było ogłoszone w raz z zakupem 
dokumentacji projektowej. Oferent, który przystąpił do licytacji i przyjął te warunki, 1 
sierpnia termin wyznaczony przez panią notariusz dotyczy podpisania aktu notarialnego 
dotyczącego gruntu, jak również dokumentacji projektowej.  
 
Radny Czesław Jaśkiewicz – sprawa podtopień - należy zwrócić się do prezesa Gospodarki 
Komunalnej o gruntowne przeczyszczenie studzienek kanalizacyjnych i kanalizacji 
ściekowej. Dużo studzienek było pozapychanych między innymi na oś. Wspólna.  
 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – współpracujemy  z panem  prezesem naszej spółki 
komunalnej. Natomiast to są urządzenia kanalizacji deszczowej nad sprawnością której 
również czuwa miasto i my na bieżąco staramy się żeby te urządzenia były sprawne. 
natomiast jak najbardziej korzystamy z pomocy pana prezesa Jakubowskiego . 
 
 
Do punktu 4 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała dwie interpelacje 
radnego  Pawła Kalinowskiego – treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu.  
 
 
Radny Marek Małkowski  – pierwsze pytanie – czy został rozstrzygnięty przetarg dotyczący 
gospodarowania odpadami. Druga sprawa – kanalizacja ul. Czapskiego – zatorze, jest to temat 
który od kilku lat dręczy nas, ale cały czas ktoś nam przeszkadza. Jak jest z pozwoleniem na 
budowę, dlaczego ktoś nam cały czas psoci i sprawa zostaje przesunięta. rozmawiam często z 
prezesem PK , ale niestety te informacje nie zadowalają mnie , ani mieszkańców, ani 
komitetu. Czy jest możliwość pozyskania finansowania kanalizacji ze środków unijnych.  
Następna sprawa dotyczy Starej Betoniarni – czy strata się zmniejszyła, jakie działania są 
podejmowane na dzień dzisiejszy?.  
Koleje pytanie – jaki jest stan zaawansowania planu inwestycyjnego, który przyjęliśmy do 
budżetu na 2013 rok, które ulice i chodniki  będą naprawiane.  Pozyskany destrukt z ul. 
Bierzewickiej, które ulice będą naprawiane.  
Wczoraj na komisji dowiedzieliśmy się, że wydaliśmy na powódź 10 tyś zł,  w akcji 
uczestniczyła też Straż Pożarna, która wydatkowała też środki, mieszkańcy również ponieśli 



straty. Czy idą działania w kierunku, aby ten kanał wykonać aby zabezpieczyć i nie dopuścić 
do takich zdarzeń.  
Na poprzedniej sesji pytałem o parking przy PKP  - czy PKP lub my sami możemy naprawić 
ten parking. 
Ostatnia sprawa -  kawałek drogi, przy bloku, przy ul. Spółdzielczej, nie został zrobiony.  
 
Radna Urszula Pieniążek – czy została podjęta decyzja w kwestii spalonego młyna przy ul. 
Zamkowej.  
 
Radny Tadeusz Łosiewicz – w naszym Przymierzu mamy podobne zdania i wiele pytań, 
które Ja chciałem zadać radny Małkowski zadał. Ulica Floriańska chluby nam nie przynosi, 
jest ulicą miejską, mam taką prośbę aby rozważyć możliwość przeznaczenia środków i tą 
ulicę razem z chodnikiem wyremontować.  
Słyszałem że są prace związane z drogami na oś Zatorze, drogi będą w lepszym stanie.  
Następna sprawa – wiemy, ze w naszym mieście jest mało parkingów – miasto wystąpiło do 
powiatu ul. Kościuszki została odsunięta, powiat nie bardzo chciał wyrazić zgodę na parking, 
natomiast na ul. Zamkowej jest zgoda . W jakim stanie pranym i jakie jest przygotowanie w 
tej chwili  parkingu na ul. Zamkowej.  
 
Radny Andrzej Reder – chciałem nawiązać jeszcze do Starej Betoniarni, uważam że 
sytuacja robi się powoli kryzysowa, najemców ubywa. Słyszymy, że pani prezes wysyła 
maile, ale efekt tego wszystkiego jest taki, że tych najemców ubywa. Jakie są inne działania 
podjęte aby ten stan zmienić.  
Następna sprawa – w niedzielę spadł rzęsisty deszcz i na małej obwodnicy odwodnienie 
działa bardzo wolno i robi się zalewisko. Czy to odwodnienie zostało dobrze wykonane, czy 
parametry zostały dobrze obliczone.  
 
Radny Paweł Kalinowski – chciałem wrócić do tematu, który rozgorzał w zeszłym roku, na 
temat portretu pana burmistrza, na ścianie w Zamku. Ukazał się artykuł, który jeżeli wierzyć 
temu co tam jest napisane, to myślę, że nie mamy przyczyn dla których powinniśmy nie 
wierzyć. Kto był pomysłodawcą tego dzieła. W wypowiedzi którą możemy w tym artykule 
przeczytać wynika, że nie było to pomysł na pewno tych twórców.  
Drugie pytanie – na jaką kwotę została wystawiona faktura za namalowanie portretu? 
Pytanie trzecie na ten temat -  czy prawda jest, że faktura do dziś nie została realizowana.? 
Mam jeszcze pytanie dotyczące chodnika na ul. Zalesie – chodnik znajduje się wzdłuż 
ogrodzenia szpitala. Tam nie ma żadnej ławki, żadnego kosza na śmieci, tam notorycznie 
panuje bałagan, poza tym trawa w tamtym rejonie Gostynina ścinana. Prosiłbym abym o to 
aby to miejsce również  uwzględnić. 
 
Radny Andrzej Robacki – jak rozwiązań jest sprawa emitowania utworów muzycznych 
przez nasz radiowęzeł na Ratuszu, czy jest umowa z ZAiK-sem.  
 
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – mam trzy pytania,  jedno będzie dotyczyło Starej 
Betoniarni – wspomniała pani burmistrz, że były prowadzone kontakty drogą mailową, ale nie 



wspomniano nic o kontakcie telefonicznym, o spotkaniach, do których dochodziło w czasie 
naszych spotkań z panią prezes na Komisji. Czy ktoś zadzwonił do podmiotów aby umówić 
się na konkretne spotkanie, aby przestawić oferty.? Oprócz tego pani prezes na Komisji 
przedstawiła koncepcję łączenia dwóch pomieszczeń, aby była większa powierzchnia 
użytkowa – co dzieje się w tym temacie, czy coś zostało zrobione, czy jest projekt budowlany 
wykonany. Jak sprawy się przedstawiają – aby zapobiec kryzysom, które mogłyby powstać ze 
względu, ze tam nie ma jakiekolwiek życia, a mamy fajny obiekt w mieście.  
Następne pytanie dotyczy ul. Sienkiewicza, oś Kopernika – chcąc wjechać na dużą 
obwodnicę przez 18-go Stycznia, rowerzyści muszą wykonywać akrobacje, doły są bardzo 
głębokie, tam należałoby przejechać jakimś pługiem i zrównać drogę, pomogłoby to 
rowerzystom i pojazdom mechanicznym.  
Następne pytanie zjazd z ul. 18-go Stycznia na dużą obwodnicę – tam maksymalnie trzy 
pojazdy zdążą przejechać na drugą stronę, warto byłoby przedłużyć zielone światło na 
sygnalizacji świetlnej.  
 
Radny Arkadiusz Górski – kilkanaście dni temu, do Biura Rady przyszedł mieszkaniec ul. 
Zamkowej 48, i prosił o spotkanie ze mną. Pojechałem obejrzałem tereny zalewowe – 
mieszkaniec nie prosi o żadne odszkodowania, ale prosił abym przekazał radnym i pani 
burmistrz, żeby jeden z brzegów rzeki Skrwy nieco podnieść. Brzeg od strony ul. Zamkowej 
jest niższy o 50 cm, a w niektórych miejscach o 1 m. Dlatego ciągle te tereny są zalewane. 
Wie, że to kosztuje nie mało i dlatego przy konstrukcji budżetu na rok kolejny ten temat 
należy wziąć pod uwagę.  
 
Do punktu 5 
 
Informacja o stanie bezrobocia i sposobach jego zwalczania na terenie miasta Gostynina. 
 

• Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie. 
 
 

(na posiedzenie sesji przybyła radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska) 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – jeżeli chodzi o bezrobocie to skupiamy 
się głownie na ogólnych danych, w związku tym pozwolę sobie przedstawić tylko krótka informację 
na temat bezrobocia na terenie miasta. Na koniec maja liczba bezrobotnych na terenie powiatu 
gostynińskiego wyniosła 4305 osób,   czego 1714 stanowili bezrobotni z terenu miasta Gostynina, w 
tym 378 uprawnionych do zasiłku. Stopa bezrobocia wyliczona przez GUS w maju wyniosła 22,05% . 
Pierwszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby młode w wieku 18-34 lata i to jest 43,5%  
populacji bezrobotnych z Gostynina oraz osoby o niskich kwalifikacjach posiadających wykształcenie 
gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe, grupa ta stanowi prawie 54% ogółu bezrobotnych z 
Gostynina. Jedną z najbardziej niekorzystnych cech struktury bezrobocia jest długi czas oczekiwania 
na pracę. Na koniec maja prawi 43% pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. Przez Urząd pracy 
były i są podejmowane działania, których  głównym celem była promocja zatrudnienia, łagodzenie 
skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach tej pomocy z różnych form wsparcia w ubiegłym roku 
skorzystało 271 bezrobotnych z miasta Gostynina, natomiast w okresie pięciu miesięcy bieżącego 
roku pomoc uzyskało 206 osób. na aktywizację bezrobotnych w 2012 roku łącznie przeznaczono 
kwotę 4.762.500,00 zł. z czego 1.935.000,00 zł. stanowiły środki dodatkowo pozyskane przez Urząd 



Pracy. W 2013 roku znacznie szybciej niż w latach ubiegłych uruchomiono środki funduszu pracy 
oraz możliwości ubiegania się o dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 
styczniu w ramach tzw. algorytmu otrzymaliśmy środki w wysokości 3.972.300,00 zł. z 
przeznaczeniem na aktywne formy pomocy bezrobotnym, poza tym dodatkowo pozyskaliśmy kwotę 
3.618.400,00 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Nowa szansa, lepsza 
przyszłość”. Łącznie na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia jego skutków, 
oraz aktywizacji zawodowej w powiecie gostynińskim w bieżącym roku przeznaczymy środki w 
wysokości 7.950.700,00 zł. Jest to bardzo duży skrót państwo mają informację poszerzoną, jeśli są 
pytania, bardzo  proszę zadawać.  
 
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy – na jakiej zasadzie 
przygotowujecie np. absolwentów tutejszych szkół, np. w znalezieniu perspektyw, założenia 
działalności z swoim własnym zakresie. Czy tylko polega to na wypełnianiu wniosku, na zbieraniu 
dokumentacji, czy Wt im pomagacie w tym całym procesie, od początku od A do Z, krok, po kroku.  
 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – jeżeli chodzi o działalność 
gospodarczą, a cieszy się dużym zainteresowaniem, nie ukrywam, że osób młodych jako stażystów 
jest nie na tyle dużo, natomiast w stosunku do wszystkich osób, które ubiegają się o pomoc  z naszej 
strony stosujemy zarówno pomoc informacyjną, są organizowane  duże spotkania, jeżeli jest znaczna 
grupa są podzielone na części, są przedstawiciele zarówno z Urzędu Skarbowego jak i z ZUS-u, którzy 
przekazują informacje. Były przypadki takie kiedy niektóre osoby wycofały się po szczegółowych 
informacjach, ponieważ stwierdziły, że sobie nie poradzą. Dodatkowo mamy konsultacje, które są 
udzielane nieodpłatnie, są uzgodnione dni, informacje są zamieszczane na naszych stronach 
internetowych. Na takich spotkaniach wszystkie wnioski, punkt , po punkcie jest omawiany, czego się 
wymaga, jakie założenia powinny być przedłożone, jaka dokumentacja. Są udzielane informacje na 
bieżąco przez osoby, które odpowiadają za kontakt. 
 
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – Ja rozmawiam z ludźmi młodymi w tym mieście i wiele takich 
osób, z którymi Ja rozmawiam mają takie przekonanie, że wasza pomoc polega na usługach, na 
obsługiwaniu bezrobotnych, ale nie wdrażania ich w życie społeczne. Jak temu zaradzić? są takie 
osoby,  które w pewnym sensie narzekają, że za mało jest wykonywanych prac w kierunku ich 
wdrażania w życie społeczne. Po ukończeniu szkoły teraz w Gostyninie jest bardzo trudno znaleźć 
pracę.  To dotyczy ogólnopolskiej sytuacji. Są środki unijne z różnych funduszy. Jaki wskaźnik tutaj 
jest jeśli chodzi o osoby, które przychodzą do urzędu w uzyskaniu jakiejś pomocy jeśli chodzi o środki 
finansowe, w jakim procencie pomagacie, w jakim procencie jest ten wskaźnik w przeciągu jednego 
roku – jak on się zmienia. Sytuacja w mieście jest coraz gorsza.  
 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – przyznam szczerze nie rozumiem i nie 
wiem o jaki wskaźnik pani chodzi. W stosunku do wszystkich osób, które u nas się ubiegają o dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wszystkie osoby uczestniczą w takich spotkaniach. 
Dodatkowo są doradcy zwodowi, gdzie każdy bezrobotny ma spotkania, zarówno są organizowane 
grupowe, jak i indywidualne, mają prawo przyjść porozmawiać, ewentualnie naprowadzenia na jakiś 
tor. Natomiast nie mam możliwości, przede wszystkim obsady kadrowej, która jest w urzędzie, przy 
tak dużej ilości, i nie ukrywam biurokracji, żeby każdego młodego człowieka, który do nas trafia 
przygotowywać, albo mówić  co może robić ewentualnie, jaka działalność by odpowiadała, bo to jest 
decyzja indywidualna. natomiast jeżeli jest osoba zainteresowana, my możemy podpowiedzieć jakie 
ma możliwości, z czego ewentualnie może skorzystać, gdzie może pójść. Natomiast druga strona jest 
taka, że o tym czy są miejsca pracy, czy ich nie  ma  decydują pracodawcy, a nie Urząd Pracy. To jest 
ta bolączka, bo wiele osób zgłasza się do Urzędu Pracy, albo są zarzuty że Urząd pracy nic w tym 
kierunku nie robi – nie jest tak. Są pośrednicy, którzy odpowiadają tylko i wyłącznie za kontakty z 
pracodawcami, gdzie docierają do pracodawców indywidualnie, przeprowadzają rozmowy, są 
przeprowadzane ankiety i  monitorują to na bieżąco, są pośrednicy, którzy tylko i wyłącznie 
odpowiadają za kontakty między bezrobotnym , a Urzędem, tutaj gdzie oferty pracy. Osobną grupa 



jest lider klubu pracy, gdzie są też spotkania organizowane przyjeżdżają bezrobotni. Dodatkowo 
wychodząc poza szereg, poprzez działania, które należą obligo do Urzędu Pracy organizujemy 
spotkania w szkołach.  Jeżeli szkoła występuje do nas z zapytanie, są to ostanie klasy gdzie doradcy 
zwodowi w miarę możliwości uczestniczą w takich spotkaniach i odbywa się to u nas na ternie 
Urzędu, albo doradcy docierają do poszczególnych szkół i tam z młodzieżą się spotykają zanim 
młodzież dotrze do nas ewentualnie pozostanie na rynku pracy. Na tyle na ile nam to pozwala czas , 
ludzie i pieniądze staramy się to zrobić.  
 
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – są różę konkursy wykonywane – na jakiej zasadzie są 
rozstrzygane te konkursy, czy to jest jakaś komisja wewnętrzna, czy komisja zewnątrz, która ocenia 
taki projekt. 
 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – jest ogłaszany konkurs, tak jak w tym 
roku wspomniałam, że są środki dość znaczne, bo tak jak w tym roku już dodatkowo mamy 
3.618.400,00 zł. i tu jest ogłaszany konkurs, gdzie wnioski przekazywane są na początku do wstępnej 
oceny do Wojewódzkiego Urzędu Pracy do Warszawy, a następnie, jeżeli przejdą wstępną weryfikację 
przekazywane są do ministerstwa i decyzje, które są już podejmowane są na szczeblu ministerialnym. 
My jeżeli mamy akceptację w tym momencie, taka decyzję otrzymujemy – możemy to wykonać. W 
ramach tych środków , które są unijnych w tym roku będziemy mogli zaktywizować łącznie 335osb. 
natomiast są to bardzo szczegółowe wytyczne i bardzo szczegółowa realizacja, która musi być 
wykonywana z naszej strony. Stąd może niektóre osoby maja pretensje, żen nie mogą być kierowane 
wtedy kiedy by chciały podjąć pracę, bo nie spełniają wymogów jakie stawia w tym momencie 
Europejski Fundusz Społeczny. Przy tym programie europejskim mamy od razu założone, że 50% 
uczestników projektu musi być do 30 roku życia i efektywność zatrudnienia i musi wynieść 40%, 20% 
uczestników projektu musi być powyżej 50 roku życia i tutaj efektywność 35% , 20% uczestników to 
są osoby długotrwale bezrobotne i tutaj efektywność 30% i pozostali uczestnicy efektywność 45% . 
Dodatkowo w tych kategoriach osób jest podział na mężczyzn i kobiety, gdzie musimy to 
respektować.  Jeżeli mamy założenie, że np. 150 osób, to w tym momencie do 30 roku życia mamy 86 
kobiet i 64 mężczyzn, i nie mamy wyboru, bo jeżeli my tego nie zrealizujemy to grozi nam to zwrotem 
kosztów. W związku z tym proszę sobie wyobrazić ile to jest liczenia, sprawdzania każdej pojedynczej 
osoby, a ile jest osób które mogą być niezadowolone dlatego, że one tego nie spełniają. Jeżeli osoba 
kiedykolwiek  wcześniej w programie tego typu uczestniczyła to drugi raz nie może wziąć udziału. To 
nie są wymagania Urzędu, to nie jest niechęć urzędnika, tylko takie są przepisy i takie wymagania.  
 
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – mamy czerwiec, pół roku – ile udało się pani w Urzędzie 
zatrudnić młodych ludzi, czy jest taki wskaźnik.?. Ile było osób, które zarejestrowało się w Urzędzie, 
młodych ludzi do 30 roku życia i ile z nich zostało zatrudnionych, bądź otworzyło swoją własną 
działalność przy pomocy środków o których pani wspomniała. I  ostatnie pytanie, co by pani 
usprawniła w swoim Urzędzie, pod względem funkcjonalności.? 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – mogę podać ogólne dany dotycząc e 
ilości osób, które były skierowane na staż w tym roku i ile osób podjęło z miasta Gostynina własną 
działalność gospodarczą i poszczególne formy. Natomiast w rozbiciu na kategorie do 30 roku, życia 
po 50 roku życia aż trak szczegółowych danych nie mam, dlatego, że to były wypisywane na bieżąco 
dodatkowe formy przez pracowników. natomiast jeśli chodzi o usprawnienie – przede wszystkim 
warunki lokalowe i kadra. Były lata kiedy było mało pieniędzy, mało środków, zresztą to wszyscy 
odczuwali, bo zarówno samorządy jak i przedsiębiorcy jak i sami bezrobotni. Natomiast w tym roku 
są bardzo duże pieniądze , można dużo zrobić, natomiast biurokracji jest tyle, że przy tej obsadzie, 
gdybym nawet dodatkowe środki były nie jesteśmy w stanie ich przyjąć dlatego, że jest to bardzo duża 
odpowiedzialność, to ni jest tylko kwestia skierowania i doboru pracownika, ale ci sami pracownicy 
zobligowani są do tego, że przeprowadzają  kontrolę, czyli tu już nie jedna osoba, tylko dwie które 
muszą jechać, a to jest czasochłonne odpowiedzialność jest bardzo duża.  Mamy również audyty 
zewnętrzne przeprowadzane przez firmę, bardzo dokładne, szczególnie pod tym kątem. Nie możemy o 
tym , mówić, że możemy cokolwiek więcej, bo to co jest możliwe z naszej strony jest zrobione.  



Radny Andrzej Reder – rosnące bezrobocie jest to problem złożony i bolesny. Chciałbym 
podkreślić, że wśród tych instytucji które zajmują się łagodzeniem skutków bezrobocia, zwalczeniem 
bezrobocia, Powiatowe urzędy Pracy nie są oczywiście jedynymi w zakresie tym, które się tym 
problemem zajmują, bo należałoby zacząć od szkolnictwa. Dobra orientacja zawodowa to jest 
pierwsza sprawa, mówi się ciągle o tym ze w szkołach powinny funkcjonować tzw. doradcy 
zawodowi, żeby nie werbalny sposób na spotkaniach z całymi klasami przekazywać ogólne 
informacje, ale schodzić do poziomu predyspozycji dziecka , rozmawiać z rodzicami i doradzać. Drugi 
obszar pracy tego doradztwa zawodowego jest w szkołach zawodowych , czyli planowanie dalszej 
kariery. Pamiętajmy też, że szkoła wyższa jaka ona by nie była, humanistyczna, ekonomiczna, czy 
politechnika, to też jest szkoła zawodowa – ktoś otrzymuje konkretny zawód. Tutaj staranność musi 
być wykonana na dłużej, jeśli chodzi o szkolnictwo. Podkreślam rola doradcy zawodowego, ciągle się 
w Polsce o tym mówi, ze tacy doradcy powinni być, natomiast nikt nie chce wydać pieniędzy na ich 
zatrudnienie.  Są Powiatowe Urzędy Pracy , są i inne instytucje np. szkoleniami zajmuje się 
Mazowiecka Jednostka Wdrażana Programów Unijnych, która wchodzi od szkół i rozmawia z 
uczniami, mówiąc  im o tym jakie są możliwości pozyskania środków unijnych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Są fundacje, stowarzyszenia, realizowanych jest wiele projektów, natomiast 
obraz jest taki jaki jest -  rośnie bezrobocie. Przyczyna jest jedna , to jest brak pracy. Ja myślę, że na 
pewno duża rezerwa jest w możliwości podejmowania działalności gospodarczej, dobrze jest, ze są 
pieniądze na rozwinięcie tej działalności gospodarczej, ale myślę, że wiele osób ta działalność by 
podjęło, ale jej nie podejmuje z obawy przed prowadzeniem samej działalności, z obawy przed tym, że 
Urząd Skarbowy, ZUS, że jakieś inne sprawy administracyjne po prostu ich przerosną i nie dadzą 
sobie z tym rady. Myślę, ze tu jest rezerwa, mam pewien pomysł konkretny dotyczący miasta 
Gostynina, bo raczej zależy już od rządu, od konstruowania przepisów, stosowania polityki ulgowej. 
Kiedyś mówiło się o tamki rozwiązaniu jakim jest inkubator przedsiębiorczości, czyli zrobimy miejsce 
gdzie ludzi którzy otworzą działalność mogliby po obniżonych kosztach działalność prowadzić. Pani 
Burmistrz – może część tej naszej Starej Betoniarni, która i tak stoi pusta, są piękne pomieszczenia, 
może część wydzielić i dla tych młodych adeptów, gostynińskiego i polskiego biznesu, może takie 
miejsce zorganizować, żeby oni tam rozwinęli się, żeby nie bali się tego wszystkiego, żeby ktoś im 
tam pomógł. Ja wiem, ze na to trzeb jakiś tam środków, ale myślę że to się generalnie  opłaci, bo z 
jednej strony jest bezrobocie, a z drugiej strony, pewnie wszyscy odczuwamy brak dostępu do takich 
usług podstawowych. Jak ktoś ma wymalować  mieszkanie, to dzwoni po znajomych aby polecili 
jakiegoś fachowca. Nie ma dostępu do tych usług z tego właśnie względu. Natomiast chciałem panią 
kierownik zapytać - czy pani ma jakieś doświadczenia informacje dotyczące funkcjonowania tych 
inkubatorów, może gdzieś tam w Polsce, ponieważ wiem, że takie przedsięwzięcia są organizowane.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Hanna Subotowicz – owszem były takie założenia, między 
innymi w Płocku, początki zapowiadały się  bardzo szumnie, z tego co wiem w innych rejonach, były 
to sporadyczne przypadki bo to nie jest sprawa tak prosta jakby się wydawało, czyli kwestia 
wydzierżawieni części hali i przeznaczenie na ten cel. Natomiast w większości przypadków niestety 
okazały się fiaskiem.  
 
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – w odniesieniu do tego co powiedział radny Reder (nie będę 
tutaj mówiła o moim projekcie, uchwały która była zaprezentowana na Komisji Edukacji) – tylko, że 
właśnie to jest to co pani dyrektor tutaj mówi i miała pani rację, nie można tylko komuś dać taką 
ofertę żeby np.  w przyśpieszonym tempie szkolenie i oczekiwać, ze nagle ten mały niedoświadczony 
przedsiębiorca będzie się rozwijał – nie, takie umiejętności są kształtowane latami, dlatego tutaj pani 
dyrektor bardzo sprawnie powiedziała, faktycznie były takie inkubatory, ale okazały się fiaskiem, 
dlatego to kształtuje się latami. To jest to co ja mówię w swoim projekcie, ze trzeba tym młodym 
ludziom udostępnić latami rozwijanie umiejętności, tutaj doradca zawodowy, panie radny Reder nie 
pomoże, tu pomoże kształtowanie pewnego rozumowania, żeby ten człowiek  młody miał tak silny 
grunt żeby mógł sobie pozwolić na utrzymanie takiej przedsiębiorczości.  To nie jest że można 
przeskoczyć most – most trzeba przejść. To jest kształtowanie krok, po kroku, tej  pewności siebie, tej 
umiejętności. Osoba żeby była przedsiębiorcą, który będzie w stanie poradzić sobie z trudnościami 
przedsiębiorczości, bo to trzeba opanować. My wywodzimy się z takiego systemu, a nie innego, tym 
ludziom jest trudno, bo rodzice którzy chcą pomóc tym młodym ludziom nie są w stanie że względu, 



że oni sami nie wiedzą jak to zrobić. Ja mam taką szczerą nadzieję, zwróciłam się z pismem do pani 
przewodniczącej, że  ten projekt będzie zaakceptowany przez radę miasta, ponieważ tym młodym 
ludziom trzeba pomagać, trzeba ich wdrażać w życie społeczne, trzeba rozwijać te umiejętności, bo 
już komunizm się skończył. Teraz jest czas na ludzi młodych , którzy będą się czuć pewnie w 
środowisku społecznym, żeby mogli iść do Urzędu Miasta, żeby mogli zrobić kwalifikacje w szkole 
zawodowej i, żeby w bibliotece , czy w innym podmiocie instytucji w mieście, żeby mogły rozwijać 
swoje umiejętności, w sobotę , w niedzielę, żeby mogły się integrować z innymi grupami społecznymi 
w mieście, żeby były naprawdę wdrażane, żeby to życie nasze społeczne tętniło, i następnie 
ekonomiczne, bo to  rozwija się od podstaw, nie od góry.  
 
Radny Zbigniew Jakubaszek – chciałem powiedzieć jak to w kraju wygląda, a z kolegą Andrzejem 
się zgadzam, na górze się coś mówi aby ułatwić ludziom start. Ja interesuję się winiarstwem a w 
Polsce odradza się winiarstwa bo jesteśmy społeczeństwem zaradnym chcemy  coś robić, mamy 500 
winnic w Polsce, ale aby wprowadzić swój produkt na rynek to trzeba mieć 36 zezwoleń z czterech 
ministerstw. 
 
Radny Czesław Jaśkiewicz – można krytykować, mówić o biurokracji, o pomysłach, ale trzeba 
realnie ocenić, pochwalić Urząd Pracy, panią dyrektor, że zabiegała dodatkowo o środki. Na pewno 
dużo grupa osób z Gostynina skorzystała z tych funduszy. 
 
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – my nie powinniśmy rozmawiać o tych osobach, które 
prowadzą działalność gospodarczą, bo to są osoby odważne, które sobie poradzą. W prowadzeniu tych 
działalności gospodarczych, zabijają  opłaty, które są narzucone odgórnie. Na naszym rynku też nic się 
nie dzieje, gdyby ludzi mieli pracę, to wszystko by się nakręcało, ale jeżeli porozmawiamy z osobą, 
która rozpoczyna działalność gospodarczą cieszy się, że przez dwa lata może  prowadzić działalność 
na zasadach preferencyjnego ZUS-u, natomiast później jeżeli bierze pod uwagę 1000 zł. czynszu, 
1000 zł. ZUS-u, to poważnie się zastanawia nad tym czy sobie z tym poradzi, i tu jest problem. 
Generalnie ze złej polityki ogólnokrajowej. Porównując opłaty prowadzenia działalności w Anglii czy 
innych krajach to są dużo niższe stawki. Tutaj jest problem, my w tym temacie nic nie pomożemy, ale 
te osoby, które rozpoczynają działalność są już na tyle w temacie rozpoznane, wiedzą gdzie pójść, do 
którego biura rachunkowego, radzą sobie w jakiś sposób, tylko po prostu to co nam jest odgórnie 
narzucane powoduje, że po jakimś czasie rezygnują z tej działalności.  
 
 

• Urząd Miasta Gostynina.  
 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – odczytała informację na temat działania samorządu 
miejskiego w zakresie walki z bezrobociem w latach 2012-2013 – materiał na piśmie stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Radny Marek Małkowski  – jakie ponieśliśmy koszty zatrudniając te osoby, za pierwsze 
półrocze? 
 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – w tej chwili nie jestem w stanie panu radnemu 
odpowiedzieć, trzeba sięgnąć do dokumentów. 
 
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – na terenie miasta była wyższa szkoła turystyki, moje 
pytanie to ilu  absolwentów te szkoły Urząd Miasta pomógł znaleźć pracę, ilu absolwentów było tej 
szkoły, i ilu absolwentów na terenie naszego miasta pracuje.? 
 



Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – postaram się do końca sesji odpowiedzieć na 
pytanie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – jeżeli nie ma więcej pytań, 
ogłaszam 15 minut przerwy. 
 

(...) po przerwie. 

(Na sesję przybyła radna Lidia Pawikowska) 

D o p u n k t u 6 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta Gostynina za 2012 rok. 

• omówienie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2012 rok, 

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – w roku 2012 zrealizowano 
dochody w wysokości 58.854.901,46 zł. stanowi to 95,36% przyjętego planu który kwotowo 
wynosił 61.717.965,14 zł., w strukturę dochodów wchodzą dochody własne z podziałem na 
podatki, podatek od osób fizycznych, podatku dochodowego, prawny, podatek rolny, leśny, 
od nieruchomości, środków transportowych i drobniejsze opłaty jak opłata od posiadania 
psów, opłata skarbowa, targowa i te dochody własne zostały wykonane w wysokości 
27.349.885,89 zł i jest to 91,09% przyjętego planu który wynosił 30.024.564,00 zł., 
największe pozycje w tych dochodach to podatek dochodowy od osób fizycznych który został 
zrealizowany w wysokości 10.721.409,00 zł. co stanowi 93,34% przyjętego planu, ten plan 
przyjmujemy na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów który określa dla każdej 
gminy wysokość tych dochodów na rok budżetowy, drugą dużą pozycję stanowi podatek od 
nieruchomości od osób fizycznych jak i prawnych, w roku ubiegłym osiągnęliśmy kwotę 
9.691.608,73 zł. i podatek ten został wykonany w 102,68%. Mniejsze dochody to jest dochód 
z wpływu z jednostek organizacyjnych chodzi tutaj o pływalnię miejską, przedszkola, szkoły i 
ta kwota wyniosła 2.121.167,29 zł. i została zrealizowana w 92,26% a przyjęty plan na 2012 
rok wynosił 2.299.000,00 zł. Nie zostały zrealizowane dochody z majątku gminy ponieważ w 
planie ujęto wpływy z Centrum Handlowego Stara Betoniarnia, w trakcie roku budżetowego 
została założona spółka która zajmuje się działalnością tego centrum z uwagi na to, że miasto 
nie powinno osiągać żadnych dochodów z tej działalności i dlatego też ta działalność została 
przeniesiona do spółki i nie osiągnęliśmy w pełnej wysokości w tej pozycji dochodów. Poza 
tym mniejsze podatki i opłaty to podatek od czynności cywilno prawnych jego wykonanie 
wyniosło 475.431,00 zł. co stanowi 67,06% przyjętego planu, opłata skarbowa wykonanie 
322.173,89 zł. co stanowi 96,75% przyjętego planu. Następnie mniejsze podatki i opłaty to 
podatek od spadków i darowizn jak również za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ta kwota 
tych dochodów własnych w udziale wszystkich dochodów stanowi 46% całości naszego 
budżetu. Poza dochodami własnymi otrzymujemy jeszcze subwencje ogólne, w roku 
ubiegłym na plan 11.708.144,00 zł. ta subwencja została zrealizowana w 100%. Największą 
subwencje stanowi subwencja oświatowa i była to kwota 11.556.473,00 zł. która została 
wykonana w 100%. Pozostałe dochody to są to dotacje, w ubiegłym roku dość wysoka była 
kwota tych dotacji, są to dotacje na zadania własne i zadania zlecone gminom, zadania 
inwestycyjne jak i również ze środków europejskich z funduszy celowych. W roku ubiegłym 
była to kwota 19.796.871,57 zł. i największą pozycję w tych dotacjach stanowi dotacja ze 



środków unijnych bo w kwocie 13.646.774,00 zł. Została ona przekazana na dofinansowanie 
projektu rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym Budopolu na potrzeby Miejskiego 
Centrum Handlowo Usługowego Stara Betoniarnia. Również mniejsze dotacje dotyczyły 
programu Kapitał Ludzki, który był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
tam zostały skierowane środki z tego funduszu w wysokości 181.000 zł. Również z tych 
środków realizowała projekty oświata, takie mniejsze programy jak Moja droga do sukcesu; 
Uczenie się przez całe życie; Wesoły przedszkolak; Dziecięca akademia przyszłości. Tu na 
realizację tych programów były pozyskane środki w kwocie ponad 200.000 zł. Również w 
roku ubiegłym otrzymaliśmy dotacje na budowę dwóch budynków socjalnych w wysokości 
623.812,00 zł. Porównując rok 2011 do roku 2012 to różnica jeśli chodzi o te dotacje to 
sięgała ponad 13 milionów złotych, jest spowodowane tą dużą dotacją na Centrum Handlowe. 
Podejmowaliśmy również starania ażeby nasze dochody były w pełni realizowane, głównie 
tutaj chodzi o podatki i opłaty lokalne i w roku ubiegłym aby uzyskać jak najlepsze wyniki 
wystawiliśmy około 2 tysięcy upomnień zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, 420 
tytułów wykonawczych, dokonaliśmy 38 zajęć hipotecznych i z przykrością należy 
stwierdzić, że nasze zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości jak i w podatku od 
środków transportowych wzrosły o 37,5% w stosunku do roku 2011. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest nasz jeden duży zakład produkcyjny który na koniec grudnia ma zadłużenie 
sięgające prawie 3 milionów złotych. Nasze środki windykacyjne już się wyczerpały w 
całości, teraz pozostaje czekanie co się wydarzy z tym zakładem. Z dochodów jakie 
uzyskaliśmy realizowany był plan wydatków. Przyjęty plan wydatków stanowi kwotę 
57.121.565,14 zł. a jego wykonanie wyniosło 52.707.262,64 zł. co stanowi 92,27% przyjętego 
planu. W tych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki bieżące. Ich plan to kwota 
40.833.535,14 zł., wykonanie wyniosło 38.527.332,59 zł. co stanowi 94,35% przyjętego 
planu. W tej pozycji realizowane są wszystkie zadania bieżące jakie nakłada ustawa 
samorządowa na gminę to jest transport czyli drogi, oświata, kultura, administracja, 
gospodarka komunalna, mieszkaniowa to są wszystkie te dziedziny które samorząd musi 
realizować i są to wydatki bieżące. Poza wydatkami bieżącymi realizowaliśmy również 
wydatki majątkowe. Przyjęty plan wynosił 16.288.030,00 zł. jego wykonanie to 
14.197.930,05 zł co stanowi 87,06% przyjętego planu. W wydatkach majątkowych 
realizowaliśmy zadania inwestycyjne najczęściej już te które były rozpoczęte wcześniej. Jeśli 
chodzi o gospodarkę mieszkaniową to były realizowane dwa budynki socjalne jeden przy 
ulicy Krośniewickiej a drugi przy ulicy Kościuszkowców. Ogólna wartość tego zadania 
wynosiła 2.176.000,00 zł. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 623.812 zł czyli 
nasz budżet pokrył różnicę w przeciągu 2 lat w roku 2011 i roku 2012 w wysokości 
1.552.000,00 zł. W tych dwóch budynkach otrzymało mieszkania 18 rodzin. Następne 
zadanie to gospodarka komunalna – chodzi tutaj o Miejskie Centrum Handlowe. Wydatki 
wynoszą 6.195.411 zł. ta realizacja została zakończona w roku 2012, całkowity koszt tego 
zadania wynosił 17.366.742,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 85% i jest to kwota 
14.761.731 zł. całkowitej dotacji na to zadanie. W roku ubiegłym czyli w 2012 środki zostały 
przekazane w wysokości 13.646.774 zł. pozostało jeszcze do przekazania ponad milion 
złotych i te środki zostaną dopiero uruchomione po całkowitym rozliczeniu, po 
przeprowadzeniu kontroli i to może potrwać do końca roku budżetowego. Z tego zadania 
uzyskaliśmy około sześć tysięcy metrów powierzchni użytkowej pod wynajem, usługi. 
Następnie dość duże wydatki dotyczą Centralnego Parku Rekreacji i Balneologi bo w 
wysokości 6.094.335 zł. Wydatki poniesione zostały na częściowe wykonanie projektu 
budowlanego zgodnie z harmonogramem umowy koncesyjnej oraz na dzierżawę działki pod 
odwiert. Są to dość duże zadania inwestycyjne i majątkowe. Mniejsze to wydatkowanie 
250.000 zł. na wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego do spółki Agencja 
Rozwoju i Promocji Zamek oraz 70.000 zł. dla drugiej spółki Miejskie Centrum Handlowe 



Stara Betoniarnia. Następne wydatki to 44.000 zł. dotyczą odszkodowań za przejęte grunty 
pod drogi. W wyniku realizacji planu dochodów jak i planu wydatków powstała nadwyżka 
budżetowa w wysokości 6.147.638 zł. planowana była w wysokości 4.596.400 zł. Z tej 
nadwyżki spłacaliśmy kredyty i pożyczki zaciągnięte w poprzednich latach. Na koniec 2012 
roku zostały niezagospodarowane środki w wysokości 1.551.000 zł. W materiałach jakie 
państwu przekazaliśmy staraliśmy się podać szczegółowe informacje.  

 

• omówienie sprawozdania finansowego,  

 

Skarbnik Miejski Bo żena Sokołowska – sprawozdanie finansowe jednostki samorządu 
terytorialnego jest uzupełnieniem sprawozdania z wykonania budżetu. Jest to zestawienie 
danych w formie tabelarycznej i obejmuje takie sprawozdania jak bilans wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łączny 
rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku tych jednostek, a także 
zestawienie zmian funduszu. Sprawozdania te sporządzane są według zasad wynikających z 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządów terytorialnych, jednostek budżetowych, a także obowiązek ich 
sporządzania wynika z ustawy o rachunkowości. Sprawozdania te sporządzane są na 
podstawie ewidencji księgowej budżetu oraz ewidencji księgowej jednostek podległych. 
Takie sprawozdania zostały sporządzone i przekazane do 30 kwietnia Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz przedstawione organowi stanowiącemu w wyznaczonym terminie celem 
zatwierdzenia ich wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gdyż nowelizacja ustawy o 
finansach publicznych w 2009 roku wprowadziła obowiązek przedstawiania przez organ 
wykonawczy sprawozdań finansowych do zatwierdzania ich przez organ stanowiący.  

 

• przedstawienie opinii komisji stałych, 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2012 rok. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2012 rok. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2012 rok. 



 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – zatwierdziła sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2012 rok. 

• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez 
Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała uchwałę nr 
Pł.172.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 
kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta 
Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok – uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  

 

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

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Małkowski – odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2012 rok oraz zdanie odrębne w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za rok 2012 radnego 
Andrzeja Robackiego członka Komisji Rewizyjnej – wniosek wraz z odrębnym stanowiskiem 
stanową załączniki 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.277.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 
czerwca 2013 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, 



 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – otwieram dyskusję. 

 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – ja mam pytanie czy my udzielamy 
absolutorium pani burmistrz czy też panu burmistrzowi 

Radca Prawny Barbara Semeniuk – organowi. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – jeśli chodziłoby o urząd to miałabym inne 
zdanie, natomiast odniosę się do osoby pana burmistrza ...  

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – … bardzo przepraszam, że przerwę ale chciałabym 
jednoznacznie wypowiedzieć się w tej sprawie, zresztą pani prawnik to powiedział, że 
absolutorium udziela się organowi, organem jest burmistrz miasta i nie zależnie od tego czy w 
tym momencie sprawuje władzę. Ponieważ pan Włodzimierz Śniecikowski obecnie jest na 
zwolnieniu lekarskim to zgodnie z przepisami obowiązki te przejmuje zastępca burmistrza, 
ale absolutorium nie dotyczy osoby tylko organu.  

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – … mimo wszystko dokończę swoje zdanie 
Absolutorium to nie jest tylko budżet ale jest to również całokształt działalności a w tym 
kontekście działalność burmistrza, która jeśli chodzi o moją osobę to nie bardzo mi 
odpowiada dlatego też dałam temu wyraz w działaniach związanych z organizacją referendum 
w sprawie odwołania pana burmistrza. Nie będę omawiać szczegółowo argumentów za 
nieudzieleniem absolutorium, powiem tylko tyle, że właśnie brak konkretnych działań w 2012 
roku a zwłaszcza w temacie term, bezpodstawna wypłata z budżetu miasta 7 milionów 
złotych, negatywna ocena Najwyższej Izby Kontroli a także utrata dofinansowania w 
wysokości 72 milionów złotych no i przede wszystkim nieobecność burmistrza to są te 
powody które powodują, że ja będę głosowała za nieudzieleniem absolutorium.  

Radca Prawny Barbara Semeniuk – proszę państwa, absolutorium jest jedną z 
najważniejszych środków kontroli rad nad działalnością wójta/burmistrza, jego przedmiotem 
jest ocena gospodarki finansowej gminy za której prawidłowość wójt/burmistrz ponosi 
odpowiedzialność, żadne inne aspekty działalności wójta/burmistrza w tym tak zwany 
całościowy aspekt działalności, nie mogą przy absolutorium być brane pod uwagę, w tej 
sprawie jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 lutego 1994 
roku SA/Gd 1697/93, w którym stwierdza, że nieudzielenie absolutorium zarządowi/wójtowi 
nie może być wyłącznie następstwem negatywnej oceny działalności finansowej (budżetowej) 
i poprzedzać wyniki uchwały o nie przyjęciu sprawozdania finansowego w całości lub w 
znacznej części za dany rok, absolutorium dotyczy jedynie wykonania budżetu i nie odnosi 
się do całokształtu działalności zarządu/wójta.  

 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – mimo wszystko ja pozostaję przy swoim zdaniu 
a wpływa na to negatywna opinia Najwyższej Izby Kontroli.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – myślę, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa jest instytucją, która jest powołana do tego aby przeprowadzać analizy 
zaplanowanego budżetu jak i jego wykonalności. Został on przedłożony w sprawozdaniach i 
został oceniony pozytywnie, ale oczywiście każdy radny może mieć swoje zdanie.  

Radny Andrzej Robacki – pani Przewodnicząca, pani Burmistrz prawda jest taka, że szkoda 
na rzecz miasta wielkich rozmiarów to jest działalność finansowa pana burmistrza i właściwie 
całego urzędu. O 7,5 miliona złotych szkody na rzecz miasta trudno mówić o pozytywnym 
działaniu tego urzędu, opieramy się na dokumentach Najwyższej Izby Kontroli a nie na 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej która analizuje tylko wykonanie budżetu po stronie 
przychodów i rozchodów. Przypomnę, że na półrocze w tamtym roku była ocena negatywna, 
a teraz jest pozytywna tylko bo nie było planowane dofinansowanie dotacji na Starą 
Betoniarnię, bo gdyby to było zaplanowane i wpisane do budżetu to też byłaby negatywna. 
Nie mamy nad czym dyskutować bo prawda jest taka że jest zła gospodarka finansowa.  

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – zabolała mnie ta zła 
gospodarka finansowa, panie radny chyba zapoznał się pan z materiałem jaki państwu 
przedstawiliśmy, jest wprowadzona do budżetu dotacja jeśli chodzi o centrum i niech pan 
radny nie opowiada że tego nie ma. Dlaczego w roku ubiegłym nie otrzymaliśmy pozytywnej 
opinii to doskonale wszyscy wiemy, że powodem tego było rozporządzenie które weszło od 1 
stycznia 2012 roku a było wydane przez Ministra Finansów w grudniu roku poprzedniego, 
gdzie kazano nam zakwalifikować wykup wierzytelności do zadłużenia i takim sposobem 
przekroczyliśmy wskaźnik długu. Obecnie za rok 2012 ten wskaźnik długu niemalże spadł o 
50%, bo wynosi 46,63% na koniec roku i nie jest tak jak pan mówi że jest prowadzona zła 
gospodarka finansowa. Staraliśmy się realizować w pełni dochody, ograniczyliśmy wydatki, 
staraliśmy się wydawać je oszczędnie, dlatego też udało nam się wygospodarować nadwyżkę 
budżetową. A takie stwierdzenia że NIK w swoim protokóle wydał opinię negatywną na 
temat wydatkowania środków na Termy Gostynińskie dotyczące dokumentacji to proszę pana 
ta spraw nie jest jeszcze zakończona, NIK wydał opinię, dalej toczy się postępowanie czy 
uznać że te wydatki były słuszne czy nie były słuszne, czy mieliśmy realizować umowę 
koncesyjną z wykonawcą czy też nie.  

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – absolutnie nie jest do przyjęcia stwierdzenie pana 
radnego w przedstawionym zdaniu odrębnym, że przedstawiane są niewiarygodne dokumenty 
finansowe. Dokumenty te są zgodne z przepisami, składane sprawozdania finansowe do RIO 
a zarzuca się jakiekolwiek przekłamania są to stwierdzenia nie do przyjęcia. Chciałam jeszcze 
odnieść się do wypowiedzi radnej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej o utraconej dotacji, 
sami państwo na sesji słyszeli jak radny Robacki wstał i przeczytał że dotacja ta nie jest 
utracona jest informacja od zarządu że jest wniosek o przeniesieniu na listę rezerwową, a dziś 
pada zarzut o utraconej dotacji? Jeszcze raz podkreślam, posługiwanie się stwierdzeniami z 
raportu NIK w prezentowanym zdaniu odrębnym jest dla mnie niedopuszczalne. Sprawa 
przeszła do odpowiednich instytucji i jest badana, odpowiednie organy wyjaśnią sprawę i 
będziemy mieli jasność, niedopuszczalnym jest stawianie zarzutów że jest nieprawidłowo 
prowadzona gospodarka finansowa, o tym wszystkim przecież świadczy wynik finansowy, 
my naprawdę wielkim staraniem i nakładem pracy doprowadziliśmy do tego że jest taki ten 
wynik finansowy, poza tym wniosek na Centrum Handlowe był składany 4 lata wcześniej i 
bardzo dobrze że udało nam się te środki pozyskać i to też jest sukces dla miasta. 

 



Radny Andrzej Robacki – ja swoje zdanie na temat środków na Starą Betoniarnię wyraziłem 
już dawno i wtedy padły słowa pochwały, natomiast proszę mnie i mieszkańcom Gostynina 
nie wmawiać że ja zarzucam niegospodarność, tę niegospodarność zarzucił NIK, jeżeli 
państwo czytaliście ostatnią publikację NIK-u na temat niegospodarności miasta Gostynina to 
proszę sobie ją przeczytać, to nie ja zarzucam, wszystkie informacje pochodzą z Najwyższej 
Izby Kontroli.  

• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała treść uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 

za opowiedziało się – 9 radnych, 

przeciw – 0 radnych, 

wstrzymujących się – 5 radny. 

Sprawozdanie finansowe przyjęto. 

 

UCHWAŁA NR 191/XXXVIII/2013 została podj ęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

• podjecie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała treść uchwały w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2012 rok – treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Na posiedzeniu XXXVIIII 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 2012 rok, udzielono w głosowaniu jawnym 
– bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, następującym 
stosunkiem głosów: 

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

Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 20112rok 



UCHWAŁA NR 192/XXXVIII/2013 została podj ęta i stanowi załącznik do protokołu 

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

 

(…) po przerwie. 

 

(salę posiedzeń opuściła radna Lidia Pawikowsak) 

 

 
Do punktu 7 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – witam na sali panią Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Halinę Fijałkowską.   
 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Halina Fijałkowska – jest to już ostatnia uchwała, którą rada musi podjąć w związku z 
wprowadzeniem nowego systemu dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustalenie 
górnych stawek dotyczących opłat za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości,  dotyczy osób, 
które prowadzą działalność, czy właścicieli terenów niezamieszkałych. Tutaj zaproponowaliśmy 
rygorystyczne stawki w stosunku do osób, które nie będą się wywiązywały z obowiązków nałożonych 
ustawą. Za odbiór odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości ustalono górne stawki, za 
jednokrotne odebranie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika 
o objętości 120 l – 26,00 zł. + VAT, za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów 
komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 l – 47,00 zł. + VAT, za jednokrotne odebranie 
niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1100 l – 107,00 zł. + 
VAT. Na Komisji wyjaśniałam szczegółowo w jaki sposób te stawki były ustalane , w związku z tym 
w tej chwili nie będę się do tego odnosić.  Rada musi podjąć uchwałę w sprawie określenia górnych 
stawek dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
ustaliliśmy tutaj wysokość za 1 m3 odbioru nieczystości w wysokości 20,00 zł. + VAT. Ponadto 
ustawa zobowiązuje radę do ustalenia niższych stawek za odbiór odpadów w stosunku do osób, które 
segregują odpady. W związku z tym w paragrafie drugim zaproponowane są niższe stawki o 30% w 
stosunku do tych które wcześniej podawałam za odbiór pojemnika o określonej objętości .  
 
Opinie Komisji: 
Komisja rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna, 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.  
 



Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.  
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 3 radnych. 
 
UCHWAŁA NR 193/XXXVIII/2013 została podj ęta i stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Do punktu 8 
 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. 
 
Skarbnik Miejski Bo żena Sokołowska – przedstawiliśmy państwu projekt uchwały zmieniająca 
Uchwałę Budżetową miasta Gostynina na rok 2013, w którym proponujemy dokonać zmian zarówno 
w planie dochodów jak iw wydatków budżetowych.  Chciałam jeszcze do przedstawionego projektu 
wprowadzić autopoprawkę, która dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o 
łączną kwotę 58.500,00 zł a także proponujemy wycofać z wcześniej przedstawionego projektu 
zwiększenie planu z tytułu odsetek od środków, na rachunku bankowym programu pod nazwą 
Uczymy się przez całe życie” w kwocie 100,00 zł. Państwu przekazaliśmy projekt uwzględniający te 
autopoprawki, które zaznaczyliśmy w treści poprzez podkreślenie. Autopoprawka została zgłoszona 
na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i projekt uzyskała opinię pozytywną. Po 
wprowadzeniu proponowanych zmian, plan dochodów ogółem zwiększy się o łączną kwotę 58.500,00 
zł. w tym zwiększy dochody bieżące budżetu o tę kwotę. Również o te kwotę 58.500,00 zł. zwiększą   
się wydatki budżetu ogółem zwiększając tym samym wydatki bieżące. Wprowadzamy również do 
uchwały budżetowej załącznik nr 13 pod nazwą dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Na podstawie 
przedstawionej uchwały dochody bieżące budżetu zostaną zwiększone o kwotę 2.500,00 zł. z tytułu 
darowizny pieniężnej, która została pozyskana przez panią dyrektor Przedszkola nr 2 od fundacji 
Banku zachodniego WBK, i o tę kwotę tj. o 2.500,00 zł. zwiększa się wydatki w planie finansowym 
Miejskiego Przedszkola nr2 , ta darowizna jest przeznaczona na rehabilitacje pięciorga dzieci 
niepełnosprawnych, które uczęszczają do tego przedszkola. Następnie dochody bieżące zwiększa się o 
kwotę 56.000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i o tę kwotę tj. 
o 56.000,00 zł. zwiększą się w rozdziale 85295 wydatki bieżące, które realizowane są przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, realizację programu pod nazwą „Okno na świat”. W ramach programu 
”Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Wartość całego projektu wynosi 
70.000,00 zł. gmina jako wkład własny wnosi 14.000,00 zł. i tą sumę przenosimy z rozdziału 85215. 
W ramach tego projektu będą realizowane warsztaty z psychologiem, warsztaty komputerowe, 
warsztaty  z savoir-vivre, również będą organizowane wyjazdy integracyjne do teatru, do TV, a także 
będzie zorganizowana trzydniowa wycieczka do Krakowa. Dalsze zmiany w wydatkach dotyczą 
przeniesienia planu w kwocie 10.000,00 zł. z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego i tą rezerwę przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem skutków 
obfitych opadów deszczu, te wydatki dotyczą zakupu paliwa do motopomp i pojazdów strażackich 
wykorzystywanych podczas akcji, zakupiono worki, piasek a także zapłacono posiłki regeneracyjne 
dla strażaków biorących udział w akcji. Również jeszcze mała kwota zostaje przeniesiona w rozdziale 
85214 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i jest to kwota 500,00 zł. na wynagrodzenia 



składki od nich naliczanych. Po dokonaniu powyższych zmian , zmianie ulegną załączniki do uchwały  
budżetowej o numerach 1, 2 i 3.  
 
Opinie Komisji 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna, 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.  
 
Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.  
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  
 
 
UCHWAŁA NR 194/XXXVIII/2013 została podj ęta i stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Do punktu 9 
 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 
28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. 
 
Skarbnik Miejski Bo żena Sokołowska – wtedy, kiedy proponujemy zmienić plan dochodów, czy 
wydatków , niezbędne jest podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Tutaj również chciałam zgłosić autopoprawkę, którą podobnie jak w poprzedniej uchwale 
zaznaczyliśmy poprzez podkreślenie. Autopoprawka dotyczy rozszerzenia objaśnienia tych zmian, 
które dokonywane są w uchwale budżetowej, a także również Regionalna Izba Obrachunkowa 
wypracowała stanowisko, że zmiany w uchwale budżetowej wprowadzane zarządzeniem burmistrza 
należy również uwzględniać w objaśnieniach w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Dalsze dwa punkty dotyczą wcześniejszych zmian wprowadzanych w budżecie miasta na 
ten rok, które również zadaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej należy wprowadzać do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 
Opinie Komisji 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna, 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.  
 
Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.  
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  
 
 
UCHWAŁA NR 195/XXXVIII/2013 została podj ęta i stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 



 
Do punktu 10 
 
Przyjęcie protokołu z  XXXVII sesji Rady Miejskiej.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy ktoś z państwa ma uwagi do 
protokołu.? 
 
Radni nie zgłaszali uwag i zmian do protokołu. 
 
Za przyj ęciem protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 10 radnych, głosów 
przeciw nie było, 3 głosy wstrzymujące się. 
Protokół przyj ęto. 
 
 

Do punktu 11 
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała odpowiedzi na interpelację 
radnego Pawła Kalinowskiego oraz odpowiedź na ponowne pismo radnego Pawła Kalinowskiego o 
udzielenie informacji o osobach, które zbyły na rzecz Gminy Miasta Gostynina nieruchomości 
przewidziane pod inwestycję Termy Gostynińskie – odpowiedzi oraz pismo stanowią załącznik do 
protokołu. 
 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – pan radny Marek Małkowski – pytał czy został 
rozstrzygnięty przetarg dotyczący gospodarki odpadami, wywóz nieczystości.  
Została podpisana umowa, usługi te świadczyć będzie Firma Veolia, umowę podpisano na 18 
miesięcy, czyli do końca przyszłego roku, wartość brutto 2.196.019,44 zł.  
Następne  zapytanie – kanalizacja ul. Czapskiego, pozwolenie na budowę , czy jest możliwość 
pozyskania środków. Na chwile obecną nie mam konkretnej odpowiedzi, czy już jest zamknięte 
uzyskanie pozwolenia na budowę. Odnośnie pozyskiwania Sroków, jestem tutaj w stałym kontakcie z 
panem prezesem spółki. Ostatnio była na konferencji organizowanej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, przywiozłam różne informacje dotyczące możliwości pozyskiwania tych środków i 
przekazałam je panu prezesowi. Ma być umówione spotkanie aby dokładnie rozpoznać szczegóły.  
Stara Betoniarnia – jaka strata. Pytanie o stan Starej Betoniarni (tutaj pytanie zadawał pan radny 
Andrzej Reder i pani rana Małgorzata Kostun-Sowa). Na koniec maja pani prezes przedstawiała 
informację dotyczącą sytuacji finansowej spółki, strata ta wynosiła 20 tyś zł. a spowodowane to było 
głownie fakturami za energię elektryczną wystawioną w okresie zimowym. te faktury wystawione 
były z opóźnieniem i dopiero w miesiącach wiosennych zapłacone. Informowałam państwa o 
działaniach jakie są podejmowane w celu rozreklamowania obiektów, myślę że najlepszym 
rozwiązaniem byłoby poproszenie pani prezes i wspólne porozmawianie. To jest spółka posiada 
osobowość prawną i trudno mi jest  wiedzieć jakie rozmowy telefoniczne pani prezes prowadzi, więc 
najlepiej gdyby tutaj była i nas wszystkich poinformowała jakie jeszcze kolejne działania podejmuje w 
tej sprawie żeby zachęcić do wynajmowania pomieszczeń.  
Następne pytanie zalanie ul. Zamkowa – tutaj informowaliśmy o kosztach jakie były poniesione w 
związku z akcja powodziową, natomiast od mieszkańców zalanych terenów wpłynęły trzy wnioski o 



refundację kosztów i opiewają one na kwotę powyżej 40 tyś zł. Robimy rozeznanie w jaki sposób 
można by udzielić rekompensaty, o co również będziemy zwracać się do wojewody o takie 
możliwości pozyskania środków. Również jeszcze ponieśliśmy koszty w kwocie około 4 tyś zł. 
ponieważ ludzie prosili o pojemniki, aby móc przy sprzątaniu korzystać z nich i takie zostały 
podstawione .  
Dalej pan radny pytał o teren kolejowy – parking. Stosowne wystąpienie poszło do zarządu 
nieruchomości PKP do Warszawy , w tej sprawie.  
Kolejne pytanie – droga gruntowa przy bloku przy ul. Spółdzielczej – tam wykonana został droga 
gruntowa, to zadanie TBS-u , myślę że na chwilę obecną ona nie jest w aż tak złym stanie 
technicznym.  
Pan Radny Małkowski pytał jeszcze o koszty zatrudnienia pracowników – za pierwsze półrocze 
jeszcze trudno jest to wyliczenia , ponieważ te roboty zaczęły się od kwietnia. Natomiast mam koszty 
z roku ubiegłego, te koszty jakie poniósł Urząd w ramach zatrudnienia pracowników z robót 
publicznych i prace społecznie użyteczne, jest to łącznie kwota 108.413,00 zł.  
Pani radna Urszula Pieniążek – pyta o budynek przy ul. zamkowej. Jestem tutaj w stałym kontakcie z 
inspektorem nadzoru budowlanego w tej sprawie, właściciel obiektu został zobowiązany do 
przedstawienia ekspertyzy technicznej tego budynku i dalej nadzór budowlany będzie podejmował 
działania, ale pan Marian Browarski po prostu się skarży, że w ogóle kontakt z właścicielem jest 
bardzo utrudniony, nie odbiera korespondencji.  
Pan Radny Tadeusz Łosiewicz – pyta o ul. Floriańską, aby rozważyć przeznaczenie środków na 
wyremontowanie drogi oraz pytał o parkingi na ul. Zamkowej. Ulica Floriańska jest objęta 
przygotowanym już programem rewitalizacji rynku, oprócz rynku w zakres wchodzi modernizacja i 
rewitalizacja ul. Floriańskiej, ul. Wyszyńskiego, ul. Kościelnej. Ulica Floriańska ma być deptakiem i 
myślę, że już powoli będzie nadchodził czas, żeby również rozpoczynać ten temat i możliwość 
pozyskiwania środków pomocowych na realizację tego zadania.  
Osiedla Zatorze – drogi – na ubiegłej sesji informowałam państwa, ze wystąpiliśmy do 
Mazowieckiego Zarządu Dróg o przekazanie destruktu ze zmodernizowanej drogi ul. Bierzewickiej. 
Ten wniosek poszedł w końcu kwietnia, na chwilę obecną już jest podpisana umowa z zarządem, 
dotycząca przekazania tego destruktu. W chwili obecnej będziemy już rozpoczynać naprawę tych dróg 
gruntowych.  
Pytanie następne pytanie – mało parkingów - -przygotowywany jest ten temat do realizacji bo wymaga 
zgłoszenia i przetargi na rozmalowania parkingów na zmianę organizacyjną ruchu.  
Pan radny Andrzej Reder zgłaszał sprawę wód opadowych na małej obwodnicy (powstaje tam 
zalewisko). Ten problem zgłosimy do zarządcy drogi, była opracowana dokumentacja warz z 
projektem odwodnienia, być może wchodzi tam kwestia tylko udrożnienia urządzeń kanalizacyjnych. 
Stosowne wystąpienie złożymy do Mazowieckiego Zarządu Dróg.  
Pan radny Paweł Kalinowski pytał kto był pomysłodawcą portretu na Zamku. Nie mam wiedzy w tym 
temacie, takowe zlecenie z Urzędu Miasta nie wychodziło.  
Następne pytanie – chodnik w Zalesiu, ławki, kosze naśmieci – już wcześniej w sprawie koszy 
występował radny Andrzej Nyckowski, w miarę posiadanych środków będą zakupione.  
Pan radny Andrzej Robacki pytał o zobowiązania wobec ZAiK-su, czy w związku z emitowaniem 
utworów muzycznych – wszystkie zobowiązania wobec ZAiK-su  mamy uregulowane.  
Pani radna Małgorzata Kostun – Sowa pytała o Starą Betoniarnię, o tym mówiłam wcześniej.  
Pytała również o ulicę Sienkiewicz – rzeczywiście tam nawierzchnia gruntowa jest zniszczona, więc 
teraz będzie można poprawić, chociaż tam ludzie mają możliwość dojazdu drogą asfaltową. Tam były 
już wykonane słupki, łańcuchy żeby zabezpieczyć tą drogę bo jest tam głęboki rów i tak to wszystko 
zostało zdewastowane, zniszczone więc cały czas są tam ponosimy nakłady.  



Następne pytanie dotyczyło ulicy ul. 18-go Stycznia i skrzyżowania z obwodnicą, kwestia świateł i 
przedłużenia zjazdu. Należałoby wrócić do  historii, bo jak powstawał projekt obwodnicy i to co było 
nam tutaj prezentowane na zespołach uzgodnień dokumentacji które się odbywały, pierwotnie nie było 
w ogóle tam projektowanej sygnalizacji świetlnej, było projektowane normalne skrzyżowanie, 
obwodnica droga nadrzędna, więc tutaj niepokój budził nas wszystkich i na nasz wniosek, wniosek  
rady, wniosek władz  miasta były wystąpienia, które również mieszkańcy Zalesia wnosili o wykonanie 
sygnalizacji świetlnej, ponieważ sporo ludzi przemieszcza się w tamtą stronę i takie rozwiązanie jakie 
zostało zaproponowane wydawało nam się niebezpieczne w związku z takim ruchem. Po kilku 
kierowanych naszych wystąpieniach udało się wynegocjować, że będzie tam zaprojektowana 
sygnalizacja świetlna. Kiedyś tutaj tłumaczył pan dyrektor Kaczmarek w jaki sposób odbywa się 
sterowanie światłami i jest to program komputerowy, który jest przez odpowiedniego specjalistę 
ustawiany, programowany i ta osoba w pełni ponosi za to odpowiedzialność, więc wiązałoby się to z 
przeprogramowaniem tego wszystkiego. Istotnie obserwuję, ze tam tworzą się korki, ten czas jest 
krótki, ale bardzo dobrze, ze udało nam się tą sygnalizację tam uruchomić. Można napisać 
wystąpienie, ale na ile ono będzie skuteczne,? droga ta jest szybkiego ruchu, dopuszczalna prędkość 
100 km/h i jest drogą nadrzędną w stosunku do ul.18-go Stycznia. Spróbować trzeba, ponieważ w 
trakcie użytkowania powstał ten problem i w jakiś sposób jest to uciążliwe dla mieszkańców 
dojeżdżających do miasta. Ponieważ są takie wnioski skierujemy wystąpienie.  
Pan radny Arkadiusz Górski przedstawił problem mieszkańca ul. Zamkowej 48. Ten problem jest nam 
znany bo ten pan również i z Urzędem się kontaktował. Powiem, że podwyższenie brzegu rzeki to też 
jest inwestycja, inwestycja chociażby dokumentacyjnego rozwiązania, tylko kwestia szeregu  
uzgodnień pozwoleń wodno prawnych. Będziemy kontaktować się z zarządem melioracji, pan Glinka 
na bieżąco z nami współpracuje i ten problem będzie przedstawiony, może wspólnymi środkami uda 
się to załatwić, jak również ten kanał, który okazuje się że jest niezbędny do wykonania.  
Pani radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska pytała o szkołę Turystyki Hotelarstwa, wiec Wydział 
Zamiejscowy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa zaczął funkcjonować w latach 2007 – 2008, 
zajęcia były prowadzone w czterech specjalnościach: hotelarstwo, turystyka, rekreacja i wypoczynek 
oraz gastronomia. W obecnym roku akademickim został tylko jeden kierunek hotelarstwo i rekreacja 
Łącznie szkołę ukończyło około100 absolwentów.  Nie mamy dokładnych danych o zatrudnieniu, ale 
wiemy że jeden absolwent pracuje w Zamku Gostynińskim, jako kucharz, jedna osoba w Hotelu w 
Dębowej Górze, w restauracji Flaper, w Ośrodku Wypoczynkowym w Miałkówku, jeden absolwent 
znalazł zatrudnienie w policji, w sklepie Divers i jedna pani pracuje w sekretariacie Urzędu Miasta. 
Ponieważ studencie rekrutowali się z różnych okolic , poza Gostyninem , z Kutna, Włocławka, 
Płocka, Sierpca, więc trudno jest o informację ,ale wiele osób nadal kontynuuje naukę.  
 

Do punktu 12 
 
Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w związku z złożona rezygnacją pana 
Zbigniewa Jakubaszka, z funkcji przewodniczącego Klubu Przymierze, wpłynęło pismo klubu o tym, 
że na to stanowisko powołana została pani Urszula Pieniążek – pismo stanowi załącznik do protokołu.  
Wpłynęły dwa pisma pani Małgorzaty Kostun – Sowa – przewodnicząca odczytała wniosek odnośnie 
projektu uchwały w sprawie przeniesienia siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie im. 
Jakuba z Gostynina oraz wniosek odnośnie projektu uchwały w sprawie wybudowania miejskiego, 
centralnego, nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w Gostyninie – pisma stanowią załącznik do 
protokołu.  
 



Radna Małgorzata Kostun – Sowa – Ja będę czekała na 1 sierpnia z niecierpliwością, zobaczymy 
czy dojdzie do podpisania tego aktu notarialnego i będę zwracał się z prośbą do Urzędu Miasta, do 
pana burmistrza o to żeby szczególnie wspierał projekt przeniesienia Biblioteki na miejsce, które by 
miało odpowiednią powierzchnię użytkową, ponieważ to będzie służyło naszej społeczności lokalnej,  
ze względu na to, że środki unijne, począwszy od roku 2014 wzrastają z 40% do 60% i należy je 
wykorzystać. Dziękuję , dowidzenia.  
 
Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – jeśli chodzi o Bibliotekę, myślę, ze państwo radni, którzy z 
nami pracują mają w pamięci to, że już był podejmowany problem lokalowy biblioteki  i wtedy 
przedstawiony był taki pomysł rozbudowy Miejskiego Centrum Kultury, dobudowania odrębnego 
skrzydła, które by spełniało lokalowo wszystkie warunki jakie powinna spełniać biblioteka. Myślę, że 
to jest pomysł dobry, ponieważ jest tam dużo terenu i jest możliwość rozbudowy tego obiektu. 
Natomiast jeśli chodzi o propozycje przeniesienia do budynku gimnazjum, powiem od razu, że jest to 
absolutnie niemożliwe, ponieważ zmierzamy do wyłączenie z użytkowania z uwagi na stan techniczny 
jaki pojawił się po zimie tego obiektu i praktycznie on będzie nadawał się do rozbiórki, tam nie można 
już wkładać środków byłoby to bezcelowe, aby ten obiekt remontować. Znane tutaj są warunki 
lokalowe biblioteki i w miarę posiadanych środków w budżecie, powinien być realizowany pomysł 
budowy Miejskiego Centrum Kultury. Jeśli chodzi o place zabaw , nie jest ot temat pozostawiony, 
taka potrzeba była tutaj zauważona, zrobiliśmy tutaj tą jedną inwestycję przy Szkole Podstawowej nr 
3, która jest ogólnodostępna. Była możliwość pozyskania środków pomocowych, taki plac został 
wybudowany. mamy również przygotowany drugi projekt na taki plac zabaw, w drugiej części miasta, 
bo wydawało nam się , że będzie to uzasadnione, z tej części miasta ten plac skupia dzieci z terenu 
północnej części miasta, a dla części południowej zostało zaplanowane to przy Szkole Podstawowej nr 
1, mogły by korzystać dzieci szkolne i dzieci, które przyjdą z tej części miasta. Wiemy, że na terenie 
istniejących osiedli mieszkaniowych funkcjonują tez place zabaw. Ważne jest żeby te urządzenia były 
bezpieczne, żeby posiadały odpowiednie atesty. Czterokrotnie był ogłaszany przetarg na realizację 
tego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i generalnie odstąpiliśmy ponieważ okazało się, że w 
kosztach placu zabaw koszt jest ponad 400 tyś zł. więc to wcale nie jest mały nakład kosztów, wiąże 
się to odpowiednim przygotowaniem terenu, odwodnieniem, odpowiednia nawierzchnia i urządzenia, 
które są zaplanowane nie są takie tanie. Dlatego, że z powodu barku środków było odstąpione od 
realizacji tego placu. Jest to kwestia do dyskusji do przemyślenia, myślę że niekoniecznie musi być 
centralny plac zabaw, jest jeden , może powstanie ten drugi. Też jest ważna taka lokalizacja takiego 
obiektu, wydaje mi się, ze nikt z małymi dziećmi problem przemieszczania się z jednej części miasta 
na druga, dlatego rozważane był aby plac zabaw był po stronie południowej i północnej miasta.  
 
Radna Małgorzata Kostun – Sowa – są to pozytywne wieści i tutaj jeszcze nalegam, żebyście może 
rozważali taką możliwość wybudowania placu zabaw przy Zamku. uważam, że byłaby to świetna 
reklama, Zamek tętni życiem coraz bardziej i warto byłoby połączyć skypark i ten plac zabaw dla 
dzieci. rozumiem , ze tam są różne problemy  jeśli chodzi o ten zabytek, myślę że  to byłoby super 
świetne miejsce, tym bardziej ze kiedyś było tam lodowisko.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w tym temacie rozmawialiśmy na 
Komisji Edukacji, pan radny Reder wspomniał, że Dom Kultury wcześniej miał być pod kątem 
rozbudowy, aby przenieść bibliotekę.  
 
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – czy jakieś wiadomości w sprawie obniżenia opłat za 
przedszkola, państwo mogą przedstawić, czy jakaś informacja z ministerstwa na ten temat wpłynęła, 
czy opłaty za przedszkola ulegną obniżeniu?.  



Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – docierają informacje prasowe, natomiast jeszcze nie ma 
żadnych konkretnych informacji. Prawdopodobnie w sierpniu będzie sesja nadzwyczajna jeśli dotrą do 
nas odpowiednie materiały.  
 
 
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – bardzo dużo imprez miało miejsce w Gostyninie w 
czerwcu,  w wielu imprezach udział brało miasto i jest prośba, jeżeli organizujemy imprezę pod 
Zamkiem, w której mają brać rodziny, różne rodziny, nie tylko takie które  stać na jakieś zakupy typu 
wata cukrowa, czy zamek dmuchany, spróbujmy zainwestować 1200,00 zł. czy 1.500,00 zł. w zamek 
dmuchany żeby te rodziny, które przychodzą nie musiały patrzeć w portfel i odmawiać sowim 
dzieciom takich atrakcji. Był piknik dla rodziny i wiele rodzin było bardzo zawiedzionych, że za 
atrakcje dla dzieci rodzice musieli płacić, w związku z tym taka prośba na przyszłość aby pokryć 
ewentualnie te dodatkowych atrakcji koszty.   
 
Radny Zbigniew Jakubaszek – niektóre uchwały w swojej treści mają zapis, że „wykonanie 
powierza się Burmistrzowi Miasta” , a niektóre, że „wykonanie powierz się zastępcy Burmistrza” Jak 
to jest?.  
 
Radca Prawny Barbara Semeniuk - ……………. 
 
 

Do punktu 13 
 
Zamknięcie obrad. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – dziękuję państwu za przybycie, i 
zamykam obrady XXXVIII sesji rady Miejskiej w Gostyninie. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Jolanta Syska – Szymczak 
 
 
 
 
 


