
PROTOKÓŁ NR I/2010
z posiedzenia I sesji Rady Miejskiej VI kadencji w Gostyninie odbytego

 w dniu 29 listopada 2010 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 15

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 900, a zakończono o godzinie 1335.

D o  p u n k t u  1
Otwarcie obrad.

Radny  Senior  Zbigniew  Jakubaszek –  otworzył  I  sesję  VI  kadencji  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie. Podziękował za powierzenie tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży starań, 
aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Powitał  radnych, pana burmistrza, 
panią  wiceburmistrz,  pracowników  urzędu.  Pogratulował  panu  burmistrzowi  i  wszystkim 
radnym. A mieszkańcom miasta podziękował za poparcie. 

D o   p u n k t u   2

Złożenie ślubowania przez radnych.

Radny Senior Zbigniew Jakubaszek – zaproponował aby przystąpić do ceremonii złożenia 
ślubowania  przez  nowo  wybranych  radnych.  Zaproponował  następujące  zasady  złożenia 
ślubowania: Odczytanie roty, następnie każdy odczytany kolejno z imienia i nazwiska radny 
potwierdzi  wolę  złożenia  ślubowania słowem „Ślubuję”,  każdy z radnych może dodatkowo 
wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Wszyscy radni wstali do odczytania roty.

Rota 
„Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego  
sprawować  godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy  i  
mieszkańców”.
Wszyscy wyczytani radni (15) złożyli ślubowanie. 



Radny Senior Zbigniew Jakubaszek – Pogratulował i stwierdził,  że wszyscy radni złożyli 
ślubowanie. 

D o  p u n k t u   3

Uchwalenie porządku obrad.

Radny Senior Zbigniew Jakubaszek – odczytał porządek posiedzenia.

Radna Jolanta Syska – Szymczak – zaproponowała aby do porządku obrad wprowadzić punkt 
odnośnie  ,,ślubowania  Burmistrza  Miasta”,  punk  ten  mógłby  być  5,  tuż  po  wyborze 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Radny Andrzej  Reder – zaproponował  aby ślubowania  dokonać już teraz.,  czyli  byłby to 
punkt 4.  

Za wprowadzeniem do  porządku obrad punktu 4  ,,ślubowanie Burmistrza Miasta” ,  
głosowało:

               za – 15                             przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Za wprowadzeniem zmian  do porządku obrad  głosowało 15 radnych  - jednogłośnie
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Uchwalenie porządku obrad. 
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej; 

a. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
b. powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c. przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego rady Miejskiej, 
d. prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 
e. przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
f. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej; 

a. zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
b. powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c. przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
d. prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 



e. przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
f. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i nazw komisji stałych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 
       stałych komisji Rady Miejskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Za  przedstawionym  porządkiem  obrad  opowiedziało  się  15  radnych,  głosów  przeciw  i  
wstrzymujących się nie było.
Porządek przyjęto.

D o    p u n k t u   4

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.

Radny Senior Zbigniew Jakubaszek – poprosił wszystkich o powstanie. 

Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski złożył ślubowanie 

ROTA:
,,Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a  
powierzony  mi  urząd  sprawować  będę  tylko  dla  dobra  publicznego  i  pomyślności  
mieszkańców miasta”. 
,,Tak mi dopomóż Bóg”. 

D o  p u n k t u  5

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

a. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
b. powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c. przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego rady Miejskiej, 
d. prezentacja (wystąpienia) kandydatów, 
e. przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
f. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór, 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,

Radny Senior Zbigniew Jakubaszek – poprosił o zgłaszanie kandydatów, zgłoszony kandydat 
musi wyrazić zgodę na kandydowanie.



Radny Arkadiusz Górski – zaproponował  radną Jolantę Syskę – Szymczak. 

Radny Senior Zbigniew Jakubaszek – zapytał czy radna Jolanta Syska – Szymczak wyraża 
zgodę.

Radna Jolanta Syska – Szymczak – wyraziła zgodę. 

Radny Senior Zbigniew Jakubaszek – zamknął listę kandydatur na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 

b)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Radny Senior Zbigniew Jakubowski – Zaproponował przystąpić do powołania 3 osobowej 
Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji 
Skrutacyjnej. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Radny Andrzej Reder – zgłosił kandydaturę pana Pawła Kalinowskiego.

Radny Paweł Kalinowski wyraził zgodę.

Radny Andrzej Nyckowski –  zgłosić kandydaturę radnego Czesława Jaśkiewicza. 

Radny Czesław Jaśkiewicz wyraził zgodę.

Radny Arkadiusz Górski – zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Łosiewicza.

Radny Tadeusz Łosiewicz wyraził zgodę.

Radny Senior Zbigniew Jakubaszek – zapytał czy ktoś ma uwagi do proponowanego składu 
Komisji Skrutacyjnej. 

Radni nie mieli uwag.
Za  składem  komisji  Skrutacyjnej  opowiedziało  się  15  radnych,  głosów  przeciw  i  
wstrzymujących się nie było.
Skład przyjęto.
Radny  Senior  Zbigniew  Jakubaszek –  stwierdził,  że  Rada  Miejska  powołała  Komisję 
Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.



Radny Senior Zbigniew Jakubaszek – ogłosił 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania 
się Komisji Skrutacyjnej i przygotowań.

.... 10 minut przerwy.

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,

Radny  Senior  Zbigniew  Jakubaszek –  wznowił  obrady  po  przerwie  i  poprosił  Komisję 
Skrutacyjną o odczytanie regulaminu głosowania oraz rozdanie kart do głosowania. Poprosił 
przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  wyczytywanie  z  listy  nazwisk  radnych,  a 
wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Czesław  Jaśkiewicz  odczytał  regulamin  głosowania 
wyboru  radnego  na  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w Gostyninie  –  materiał  na  piśmie 
stanowi załącznik do protokołu.

Za przyjęciem regulaminu opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się 
nie było.
Regulamin przyjęto.

d.  prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

Radna  Jolanta  Syska  –  Szymczak – obecnie  w  VI  kadencji  została  wybrana  przez 
mieszkańców miasta Gostynina do Rady Miejskiej. Zawodowo pracuję w Zespole Szkół im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie na stanowisku zastępcy dyrektora, jak również 
nauczyciela  wychowania  fizycznego.  Od  wielu  lat  działa  również  w  organizacjach 
społecznych na terenie  miasta.  W poprzedniej  kadencji  pełniła  funkcję  Przewodniczącej 
Rady  Miejskiej,  w  IV  kadencji  przewodniczyła  Komisji  Kultury,  Sportu,  Turystyki
i Rekreacji. 

e.  przeprowadzenie głosowania (tajnego),

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.

..... po przerwie. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Czesław Jaśkiewicz odczytał protokół z obliczenia 
głosów  oddanych  w  głosowaniu  w  wyborach  na  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.



Na Przewodniczącego Rady Miejskiej wybrano radną Jolantę Syskę – Szymczak.

f.  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,

Radny Senior Zbigniew Jakubaszek odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Gostyninie.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie. 

UCHWAŁA NR 1/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Radny  Senior  Zbigniew  Jakubaszek –  pogratulował  przewodniczącej  i  prosił  o  zajęcie 
miejsca za stołem prezydialnym.

..... 15 minut przerwy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – serdecznie podziękowała za 
zaufanie. 

D o  p u n k t u  6

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  poinformowała,  iż w 
poprzedniej  kadencji  rada  liczyła  15  radnych  i  wiceprzewodniczących było  2.  W obecnej 
kadencji  również  jest  15  radnych  więc  zasadnym  byłoby  aby  pozostało  2 
wiceprzewodniczących 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  zapytała  czy  są  jakieś  inne 
propozycje 
Radni nie wnosili propozycji. 

Za wnioskiem opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek przyjęto.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.
UCHWAŁA NR 2/I/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



D o   p u n k t u  7

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;
a)  zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
b)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)  przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
d)  prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  poprosiła  o  zgłaszanie 
kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady  Miejskiej, na pierwszego wiceprzewodniczącego 
ponieważ, każdego będzie wybierać się oddzielną uchwałą. 

Radny Andrzej Reder – zgłosić kandydaturę radnej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska  wyraziła zgodę.

Radny Marek Małkowski – zgłosił na wiceprzewodniczącego radnego Arkadiusza Górskiego. 

Radny Arkadiusz Górski wyraził zgodę. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  zapytała  czy  są  inne 
propozycje.

b)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  zaproponowała  aby  dla 
ułatwienia pracy pozostać przy  wcześniej powołanej Komisja Skrutacyjnej.

Radny Andrzej Reder – złożył wniosek aby komisja pozostała w takim samym składzie jak 
przy wyborze Przewodniczącego Rady. 

Za wnioskiem opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.



Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – ogłosiła 10 minutową przerwę 
celem przygotowania kart do głosowania. 

..... 15 minut przerwy.

c)  przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – wznowiła obrady po przerwie. 
Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  Czesław Jaśkiewicz  – odczytał  regulamin  wybory 
radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

d)  prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – poinformowała, że była radną IV i V kadencji.
W IV kadencji przewodniczyła Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Pracuje  w  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  na  stanowisku  zastępcy 
kierownika biura powiatowego, od 3 lat jest prezesem fundacji Promocji i  Rozwoju Lepszy 
Gostynin.     

Radny  Arkadiusz  Górski  –  dyrektor  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  Wychowawczego  w 
Gostyninie. Radny Rady Miejskiej III, IV, V i VI kadencji, przewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu IV kadencji, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej V kadencji. Wiceprezes 
PTTK. Działa w kole Miłosierdzia Bożego Brata Alberta na rzecz osób niepełnosprawnych.  
Radni nie zgłaszali  pytań do kandydatów.

e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.

..... po przerwie. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Czesław  Jaśkiewicz  odczytał  protokół  z  obliczenia  
głosów oddanych w głosowaniu tajnym w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w  
Gostyninie – materiał na piśmie stanowi załącznik  do protokołu.

Na  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  wybrano  radną  Agnieszkę  Korajczyk  – 
Szyperską. 

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.



Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała uchwałę w sprawie 
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – radnej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie. 

UCHWAŁA NR 3/I/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zaprosiła wiceprzewodniczącą 
Agnieszkę Korajczyk – Szyperską do stołu prezydialnego.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  następne  głosowanie  nad 
wyborem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodnicząca poprosiła przewodniczącego 
Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.

....... po przerwie. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Czesław  Jaśkiewicz  odczytał  protokół  z  obliczenia  
głosów  oddanych  w  głosowaniu  w  wyborach  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  
Gostyninie – materiał na piśmie stanowi  załącznik do protokołu.

Na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrano radnego Arkadiusza Górskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała uchwałę w sprawie 
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Arkadiusza Górskiego.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie. 

UCHWAŁA NR 4/I/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  zaprosiła 
wiceprzewodniczącego Arkadiusza Górskiego do stołu prezydialnego.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski  –  podziękował za zaufanie.

Burmistrz Miasta – pogratulował Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. 



D o   p u n k t u  8

Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i nazw komisji stałych.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  przypomniała,  że  w 
poprzedniej kadencji były 4 komisje stałe plus komisja Rewizyjna. Były to komisje: Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Radny Andrzej Reder – zaproponował aby połączyć Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia 
i Opieki Społecznej z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  

Radny Andrzej Robacki – poparł wniosek radnego Redera. 

WNIOSEK:
,,Połączyć  Komisję  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  Komisją  
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  
    

   za – 7                              przeciw – 8                               wstrzymało się -  0
Wniosek nie przyjęto.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała treść uchwały w 
sprawie określenia liczby i nazwy komisji stałych. 

za – 11                             przeciw – 0                              wstrzymało się -  4

UCHWAŁA NR 5/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o   p u n k t u   9

Podjęcie uchwał w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała, że zostaną 
rozdane deklaracje, na których każdy z radnych ma obowiązek być członkiem jednej komisji 
stałej, ale nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji stałych. 

.... 15 minut przerwy. 



Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  odczytała  uchwały  Rady 
Miejskiej w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej
i tak:

Powołanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
1. Górski Arkadiusz
2. Agnieszka Korajczyk – Szyperska
3. Kostun Małgorzata
4. Łosiewicz Tadeusz
5. Małkowski Marek
6. Pieniążek Urszula
7. Reder Andrzej
8. Robacki Andrzej

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA NR 6/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Powołanie Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Opieki Społecznej

1. Jakubaszek Zbigniew
2. Jaśkiewicz Czesław
3. Kalinowski Paweł
4. Korajczyk – Szyperska Agnieszka
5. Szulczewski Arkadiusz
6. Syska – Szymczak Jolanta 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA NR 7/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Powołanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

1. Górski Arkadiusz
2. Kalinowski Paweł
3. Kostun Małgorzata
4. Pawikowska Lidia 
5. Reder Andrzej
6. Szulczewski Arkadiusz 
7. Syska – Szymczak Jolanta



Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA NR 8/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1. Jaśkiewicz Czesław
2. Łosiewicz Tadeusz
3. Nyckowski Andrzej
4. Pieniążek Urszula

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA NR 9/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Powołanie Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała proponowany skład 
do   Komisji  Rewizyjnej  tj:  pan  Andrzej  Robacki,  pan  Andrzej  Nyckowski,  pan  Zbigniew 
Jakubaszek, pani Lidia Pawikowska oraz pani Małgorzata Kostu.  

Radca Prawny Eliza Kacprzycka – zwróciła uwagę, że radna Małgorzata Kostun jest już w 
dwóch komisjach stałych.

Radna Małgorzata Kostun – poprosiła aby wypisać ją z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  
   
Radca Prawny Eliza Kacprzycka – zwróciła uwagę, że poprzednie składy komisji zostały już 
ustalone i przegłosowane uchwały. 

Radna Małgorzata Kostun –  zapytała, gdzie to jest ujęte, że radny może przynależeć tylko do 
dwóch komisji stałych.

Radca  Prawny  Eliza  Kacprzycka  – poinformował,  że  zapis  ten  jest  w  Statucie  Miasta 
Gostynina, w § 26 ustęp 4 punkt 1 i 2. 

Radna Małgorzata  Kostun –  poinformowała,  że  chce złożyć wniosek  odnośnie  uchylenia 
uchwały w sprawie powołanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, poprzez wykreślenie jej z 



bycia członkiem w tej komisji. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak – poinformowała,  że  radna 
będzie  mogła  to  zrobić  na najbliższej  sesji,  poprzez  powołanie  się  na  § 27 Statutu  Miasta 
Gostynina, który mówi, że ,,  w przypadku złożenia rezygnacji przez radnego z członkostwa
w  komisji,  rada  w  głosowaniu  jawnym  podejmuje  uchwałę  o  przyjęciu  tej  rezygnacji  i 
odwołaniu radnego z komisji”. 

Radna  Małgorzata  Kostun  –  poinformowała,  iż  chciałaby  powołać  się  na  doświadczenie 
pozostałych radnych, którzy uczestniczyli w poprzednich kadencjach, czy była już taka sytuacja 
i  jak  ona  została  rozwiązana.  Ponadto  poinformowała,  iż  ponosi  wielką  odpowiedzialność
w stosunku do swoich wyborców i chciałaby uczestniczyć w Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej. Posiada wiedzę i doświadczenie i dlatego też chciałaby 
wykorzystać swoje umiejętności w Radzie Miejskiej na tej płaszczyźnie.    

Radca  Prawny Eliza  Kacprzycka  –  zaproponowała  przerwę  celem konsultacji  z  radcami 
prawnymi.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – zarządziła  10  minutową 
przerwę celem konsultacji z biurem radców prawnych. 

…... 10 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – wznowiła obrady po przerwie. 
Poinformowała, iż wcześniej podjęte uchwały odnośnie powołania członków Komisji Edukacji, 
Kultury  i  Sportu  oraz  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu,  gdzie  pani  Małgorzata 
Kostun jest członkiem, są wiążące, z uwagi na to nie ma takiej możliwości aby pani Kostun 
została także członkiem Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca zaproponowała aby na tym etapie 
radna wykreśliła się z tej komisji.   

Radna Małgorzata Kostun – poinformowała, iż chciałaby złożyć wniosek odnośnie uchylenia 
uchwały w sprawie składu członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, poprzez wykreślenie 
jej ze składu. 

Radca Prawny Eliza Kacprzycka – poinformowała, iż nie zachodzą przesłanki do tego aby na 
dzisiejszej  sesji  uchylić uchwałę,  gdyż zgodnie z  § 61 Statutu Miasta Gostynina mówi się, 
że  ,,w  sprawie  nagłej,  wymagającej  podjęcia  przez  radę  natychmiastowych  rozstrzygnięć, 
inicjatywa podjęcia uchwały wraz z projektem odpowiadającym wymogom statutu może zostać 
zgłoszona  w  trakcie  obrad  sesji”,  zmianę  do  porządku  obrad  należałoby  przegłosować 
bezwzględną  większością  głosów.  Należałoby  z  takim  projektem  wystąpić  na  piśmie  do 
Przewodniczącej Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem. Jednak takie przesłanki nie zachodzą 
ponieważ nie jest to sytuacja nagła i nie wymaga natychmiastowego rozstrzygnięcia. Miała pani 
świadomość  tego,  że  można  być  członkiem dwóch  komisji,  ponieważ  było  to  kilkakrotnie 



podkreślane. Pani w chwili obecnej jest członkiem dwóch komisji i już nie może być członkiem 
następnej.  Jeśli  zostanie  podjęta  uchwała  odnośnie  powołaniu składu Komisji  Rewizyjnej  z 
udziałem pani Małgorzata Kostun jako członka komisji, to ta uchwala z mocy prawa będzie nie 
ważna.  

Radny Zbigniew  Jakubaszek –   gdy zostanie  podjęta  uchwała Komisji  Rewizyjnej  gdzie 
członkiem będzie pani Kostun to prawnicy w Województwie Mazowieckim zakwestionują tę 
uchwałę.  Komisję  te  należy  dziś  powołać  dlatego  też  radny  postawił  wniosek  odnośnie 
wykreślenia pani Kostun z tej komisji.  

Radna Małgorzata Kostun –  wystąpiła z propozycją uchylenia uchwały odnośnie Komisji 
Edukacji,  Kultury  i  Sportu  gdzie  jest  członkiem  aby  mieć  możliwość  bycia  w  Komisji 
Rewizyjnej.

Radca Prawny Eliza Kacprzycka –  wyjaśniła, iż na tej sesji jest to z punktu prawnego nie 
możliwe 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – wyjaśniła, iż ma pani prawo 
na następnej sesji złożyć rezygnację z bycia członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  

Radny Andrzej Reder – zaproponował, aby radny Jakubaszek wycofał swój wniosek. Zwrócił 
uwagę, że za pewne radna Małgorzata Kostun pomyliła się i zapisała się do składu 3 komisji. 
Radny  zaproponował  aby  radna  złożyła  stosowną  rezygnację  z  bycia  członkiem  Komisji 
Edukacji,  Kultury  i  Sportu  a  następnie  wolę  bycia  w  Komisji  Rewizyjnej  poprzez 
przygotowanie dwóch uchwał odnośnie zmian składu tych komisji. Radny poprosił aby radna 
przychyliła się do takiego załatwienia sprawy. 

Radna  Małgorzata  Kostun  – przychyliła  się  do  sugestii  radnego  Redera  i  poprosiła
o wykreślenie jej ze składu Komisji Rewizyjnej.

Radny Zbigniew Jakubaszek –  poprosił o wycofanie swego wniosku. 

Powołanie Komisji Rewizyjnej.
1. Jakubaszek Zbigniew
2. Małkowski Marek
3. Nyckowski Andrzej
4. Pawikowska Lidia
5. Robacki Andrzej

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.
UCHWAŁA NR 10/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu



D o  p u n k t u  10

Podjęcie  uchwał  w sprawie  wyboru przewodniczących i  wiceprzewodniczących stałych 
komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zaproponowała przejście do 
wyboru  przewodniczących  i  wiceprzewodniczących  komisji  Rady  Miejskiej.  Zarządziła 
przerwę,  a  w  biurze  rady  odbędą  się  pierwsze  posiedzenia  komisji  gdzie  zostaną  wybrani 
przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji.

…...przerwa 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  wznowiła  obrady  i 
poinformowała,  że  po  odbytych  pierwszych  posiedzeniach  komisji  zostali  wyłonieni 
przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji stałych.

Na Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu  została  wybrana radna 
Urszula  Pieniążek,  a  na  Wiceprzewodniczącego  Komisji  został  wybrany  radny  Andrzej  
Robacki.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie. 
UCHWAŁA NR 11/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Na Przewodniczącego  Komisji  Spraw Obywatelskich,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  został  
wybrany  radny  Czesław  Jaśkiewicz,  a  na  Wiceprzewodniczącego  Komisji  został  wybrany 
radny Paweł Kalinowski. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie. 
UCHWAŁA NR 12/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Na  przewodniczącego  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  została  wybrana  radna  Lidia 
Pawikowska, a na Wiceprzewodniczącego Komisji został wybrany  Arkadiusz Szulczewski.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie. 
UCHWAŁA NR 13/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został wybrany radny 
Tadeusz  Łosiewicz,  a  na  Wiceprzewodniczącego  Komisji  został  wybrany  radny  Andrzej  
Nyckowski. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie. 
UCHWAŁA NR 14/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Na Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  został  wybrany radny  Marek  Małkowski,  a  na  
Wiceprzewodniczącego Komisji został wybrany radny Zbigniew Jakubaszek.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie. 
UCHWAŁA NR 15/I/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  11

Sprawy różne.

Radca  Prawny  Eliza  Kacprzycka  – poinformowała  radnych  o  konieczności  składania 
oświadczeń majątkowych do dnia 29 grudnia 2010 roku do biura rady. 

Radny Andrzej Reder – zaproponował powołanie Komisji Statutowej celem uaktualnienia go. 

Radna Małgorzata Kostun – ...,,zaapeluję do wszystkich radnych obecnych na posiedzeniu 
aby  pamiętali  o  odpowiedzialności  wobec  wyborców,  ze  względu  na  to,  że  jesteśmy 
najważniejszym organem tego miasta. Powodem tego, że uczestniczyłam w wyborach tego roku 
do Rady Miejskiej była sytuacja na osiedlu Wspólna, ul. Kopernika, ul. Polna oraz ul. Wojska 
Polskiego. Apeluje także do pani Przewodniczącej, która także pełniła tę funkcję w poprzedniej 
kadencji o podniesienie wartości i jakości działalności pracy Rady Miejskiej. W poprzedniej 
kadencji  było  dwóch  reprezentantów  z  osiedla  Wspólna  w  radzie  miejskiej  i  doszło  do 
ogromnych zaniedbań finansowych ze spółdzielnią. Sytuacja ta była bardzo żenująca, teraz jest 
bardziej kontrolowana. Mogę przytoczyć słowa matek, które do mnie się zwróciły, jako osoby 
która udzielała się społecznie w wyprostowaniu sytuacji w tej spółdzielni pomimo że mieliśmy 
dwóch radnych z tego osiedla w radzie miejskiej. Gdy słyszę matkę z trojgiem dzieci, że ona 
wpłaca czynsze celem zapewnienia swego dorobku swoim dzieciom, czy emeryta który ma 
1200 zł. miesięcznie i on sumiennie płaci czynsze miesięcznie w wysokości 550 zł., a uwaga 
jest odwracana od tej sytuacji, że ktoś wykonuje jakieś wpłaty czynszowe a wina jest dana tym 
ludziom,  nie w sposób rzetelny,  ponieważ są  te  wpłaty czynszowe miesięczne,  a  wina jest 
obarczana, tym że nie dochodzi do tych wpłat także i tych ludzi. Pomiędzy 2009 a 2010 rokiem 
zadłużenie  było  tylko  w  wysokości  80.000  zł.,  jest  to  30%  wpływu  miesięcznego.  Będę 
reprezentować nie tylko tę społeczność ale także cały Gostynin ze względu na to, że miasto to 



jest mi bliskie tak jak i panu burmistrzowi. W spółdzielni tej zauważyłam ogromne zaniedbania 
na tym osiedlu,  pomimo tego,  że  w radzie  mieliśmy dwóch reprezentantów z tego osiedla,
a mieszkańcy zadają pytania dlaczego tak się dzieje.  Z ekonomicznego punktu widzenia, ja 
uważam,  że  każda  warstwa  prasowa  jest  niezbędna  w danym społeczeństwie,  spójrzmy na 
Chiny gdzie  siła  robocza jest  potęgą.  Będę starała  się  wykorzystać  te  walory,  które  mamy
w  naszym  mieście  i  działać  w  ten  sposób  ażebyśmy  współpracowali  ze  wszystkimi 
ugrupowaniami, jest to konieczne ponieważ każdy mieszkaniec naszego miasta powinien być 
reprezentowany godnie. Będę starała się pomóc jak najrzetelniej aby każda potrzeba naszego 
mieszkańca  była  zaspokojona  i  będę  prosić  o  poparcie  i  współpracę  pana  burmistrza
w  rozwiązywaniu  problemów  jakie  dzieją  się  teraz  na  tym  osiedlu.  Podejrzewam,  że  pan 
Jaśkiewicz  przychyli  się  do  tej  współpracy  abyśmy  zapewnili  tym ludziom to  co  do  nich 
należy”.

       

D o  p u n k t u  12

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak - zamykam obrady I sesji Rady 
Miejskiej VI kadencji. 

Spisała;

A. Dutkiewicz

  Radny Senior                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
      Zbigniew Jakubaszek                                                        Jolanta Syska – Szymczak
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