
P R O T O K Ó Ł  NR LI/2010

z posiedzenia LI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 28 września 2010 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1545.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –   Szymczak – powitała  przybyłych  na 
obrady  LI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  pana  Włodzimierza  Śniecikowskiego 
Burmistrza  Miasta,  panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrza,  panią  Wiesławę  Pilichowicz 
Asystenta  Burmistrza  ds.  Finansowych,  panią  Barbarę  Semeniuk  Radcę  Prawnego  Urzędu 
Miasta,  pracowników  Urzędu,  zaproszonych  gości  w  osobach:  panią  Renatę  Zagórską 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pana Mirosława Kaczmarka Dyrektora 
Mazowieckiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  Rejon  Drogowy  Gostynin  –  Płocka,  pana 
Michała  Góreckiego  Specjalistę  w  Dziale  Technicznym  w  Rejonie  Gostynin  –  Płock, 
wszystkich radnych, mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, telewizji.

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia oraz zapytała czy ktoś z radnych ma uwagi odnośnie porządku.

Burmistrz  Miasta  – poprosił  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  uchwały  ,,w  sprawie 
utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich”, z uwagi na wybory samorządowe, które 
odbędą się w dniu 21 listopada tego roku. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie  utworzenia na terenie  
Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików wojewódzkich”, opowiedziało się:
   
            za – 11                              przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

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



Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o stanie realizacji zadania – II etap budowy małej obwodnicy Gostynina w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 265.
6. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie miasta:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Przyjęcie informacji  o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 

2010 rok. 
8. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 roku. 
9. Podjecie  uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej  Miasta 

Gostynina.
10. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie 

planowanego  deficytu  budżetowego  Miasta  Gostynina  oraz  spłatę  wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

11. Podjecie  uchwały w sprawie dokonania  darowizny na cel  publiczny niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. 3 – go Maja, oznaczonej jako 
działka nr 3623/11 o powierzchni 0,1704 ha na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratury 
Okręgowej  w  Płocku  z  przeznaczeniem  pod  zabudowę  budynkiem  Prokuratury 
Rejonowej w Gostyninie. 

12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania zniżki godzin 
zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru 
godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówce oświatowej Gminy 
Miasta Gostynina.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  Miejskie 
Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie w celu przekształcenia w 
jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym 
w Gostyninie. 

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  Miejskie 
Przedszkole  Nr  4  w Gostyninie  w celu  przekształcenia  w jednostkę  budżetową pod 
nazwą Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie. 

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  Miejskie 
Przedszkole  Nr  5  w Gostyninie  w celu  przekształcenia  w jednostkę  budżetową pod 
nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie. 

16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
17. Podjecie uchwały w sprawie określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących 

programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o 
których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie.

18. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych 
obwodów  głosowania  w  wyborach  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików 
wojewódzkich”

19. Przyjecie protokołów XLVI, XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.



D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta  –  odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za 
okres od 1 lipca 2010 roku do 27 września 2010 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik do 
protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  zapytała czy ktoś z radnych 
ma pytania odnośnie sprawozdania.

Radny Czesław Jaśkiewicz – zapytał jakiej wielkości i ile lokali jest w nowo wybudowanych 
budynkach socjalnych przy ul. Targowej i kiedy będą one zasiedlone.

Burmistrz  Miasta  –  poinformował,  że  jest  83  lokali  ponadto  w  rankingu  Rzeczpospolitej 
miasto Gostynin w Polsce otrzymało 200 punktów za wydatkowanie środków finansowych na 
budownictwo komunalne.  Będą jeszcze budowane dwa bloki jedno klatkowe, które zostaną 
zlokalizowane róg ulicy Targowej i  ulicy Kościuszkowców i pomiędzy sklepem spożywczym a 
budynkiem komunalnym Kościuszkowców 2.  

Radny Zdzisława Tarka – zwrócił uwagę, że na ulicy Kilińskiego zostało pozyskanych 12 
odbiorców wody. Dobrze byłoby pomyśleć o tym aby również zapewnić odbiór ścieków, jest 
tam kanał ogólno – spławny.  

Burmistrz Miasta – poinformował, że w mieście dużo jest kanalizacji ogólno – spławnych i to 
nic  nie  oznacza.  Jest  tam  kolektor  który  idzie  środkiem  drogi  i  należy  zrobić  tam 
wyprowadzenia.  Kanał  ogólno  –  spławny  jest  w  ulicy  Armii  Krajowej  do  którego  należy 
doprowadzić ulicę Kilińskiego.

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała, iż w okresie 
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja i poprosiła o zadawanie pytań przez radnych.

Radny Marek Małkowski  – w zeszłym tygodniu  było  spotkanie  z  projektantem odnośnie 
kanalizacji w ulicy Czapskiego, poprosił o podanie informacji jakie zostały podjęte ustalenia w 
tej sprawie. 

Radny Andrzej Reder – zapytał:
− czy jest jakiś postęp odnośnie miejskiego konserwatora zabytków i czy ta instytucja w 
mieście powstanie;
− czy bieżnia i rozbiegi na stadionie MOSiR – u zostaną pokryte tzw. nawierzchnią tarta;
− czy istnieje możliwość poszerzenie parkingu przy budynku MTBS – u przy ul. 3 – go 
Maja;
− czy jest jakiś postęp odnośnie likwidacji komórek przy ulicy Parkowej;



− na ulicy 18 – go Stycznia jest bardzo zła nawierzchnia, czy jest planowana w tym roku 
naprawa tej nawierzchni.

Radny  Krzysztof  Giziński  –  zainteresował  się   inwestycją  pn.  ,,źródła  termalne”  oraz 
Miejskiego Centrum Handlowo – Usługowego – bazar wraz z otoczeniem. 

Radny Zdzisław Tarka –  zwrócił uwagę, że przy współpracy z powiatem powstał chodnik 
wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Czapskiego. Jednak na część tej inwestycji po deszczu stoi 
woda, dobrze byłoby zwrócić na to uwagę. 
Zbliżają się wybory dobrze byłoby także aby przy lokalach wyborczych utworzyć podjazdy dla 
niepełnosprawnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zwróciła uwagę na przejście 
dla  pieszych  na  skrzyżowaniu  ulicy  Kościuszki  i  ulicy  Legionów  Polskich,  które  jest 
niebezpieczne i należałoby je przesunąć w kierunku ulicy Wojska Polskiego.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  zapytała czy istnieje możliwość utworzenia w 
wyższej szkole studiów podyplomowych.

Radny Andrzej Robacki – zapytał czy istnieje strategia budowy parkingów w mieście.

D o  p u n k t u  5

Informacja o stanie realizacji zadania – II etap budowy małej obwodnicy Gostynina w ciągu  
drogi wojewódzkiej nr 265.

Dyrektor Mazowieckiego zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin – Płock – 
przedstawił informację o stanie realizacji zadania – II etap budowy małej obwodnicy Gostynina 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Marek Małkowski – zapytał czy w tym roku powstanie rondo.

Dyrektor Mazowieckiego zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin – Płock – 
poinformował, że rondo kosztuje w granicach 2,5 miliona złotych. W planach na ten rok jest: 
ślad ronda, warstwa wiążąca bądź warstwa wyrównawcza oczywiście jest to także uzależnione 
od warunków pogodowych.   

Przerwa (15 min. )...

(W  trakcie  sesji  na  salę  posiedzeń  przybył  radny  Arkadiusz  Górski  i  radna  Anna  
Szczepanowska).

D o  p u n k t u  6

Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie miasta:



 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  przedstawiła 
funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie miasta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
– materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  7

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2010  
roku. 

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  dochody  budżetowe  na 
koniec  I  półrocza  2010  roku,  ich  plan  zamknął  się  kwotą  47.847  tyś.  zł.,  a  realizacja 
wyniosła 22.617 tyś. zł., co stanowi 47% przyjętego planu na rok 2010. W skład dochodów 
budżetowych  wchodzą  dochody  własne  z  gminy,  które  pochodzą  z  podatków  opłat 
lokalnych,  udziałów w tak zwanym PIC- ie,  w podatku dochodowym zarówno od osób 
fizycznych jak i prawnych, ze sprzedaży mienia komunalnego jak i innych dochodów, które 
pojawiają się w ciągu roku budżetowego. Plan na rok bieżący wynosi wynosił 31.789 tyś. 
zł., a wykonanie wyniosło 13.296 tyś. zł., co stanowi 42% przyjętego planu. Realizacja tych 
dochodów kształtowała się  różnie:  40%, 50%, również niektóre dochody sięgają  prawie 
100% są to takie dochody gdzie nie zwiększono planu na koniec czerwca. Chodzi o to, że 
wykonawcy realizujący zadania inwestycyjne nie wywiązali się w pełni z przyjętej umowy
i zostały na nich nałożone kary, te kary wpłynęły na nasze konto budżetowe ale procesy 
trwają w sądzie i do rozstrzygnięcia procesu sądowego, te dochody leżą  ale nie możemy 
zwiększyć na nie planu.  Najniżej  zostały zrealizowane dochody z majątku gminy bo na 
przyjęty plan 6.238 tys  zł  został  zrealizowany w kwocie  527 tyś.  zł.,  co stanowi 8,5% 
przyjętego planu, dochody te były planowane ze sprzedaży działek na ulicy Krośniewickiej, 
gdzie jeszcze nie  został  uchwalony plan przestrzennego zagospodarowania i  dlatego nie 
można sprzedawać tych działek, do końca tego roku powinien być już uchwalony ten plan i 
dochody te znajdą się w budżecie w następnym roku.
Następne dochody to subwencje których plan wynosił 10.497 tyś. zł., z czego wykonanie 
wyniosło  6.441  tyś.  zł.,  co  stanowi  61%  przyjętego  planu.  Największa  subwencja  to 
oświatowa, której na rok bieżący plan wynosił 10.335 tyś. zł., a wykonanie 6.360 tyś. zł.,
w miesiącu marcu otrzymujemy 2/13 subwencji rocznej na wypłaty w sferze budżetowej 
oświaty tzw. trzynastek. Otrzymujemy także dotacje celowe na realizacje zadań własnych 
gminy jak i  zadań zleconych oraz dotacje na zadania inwestycyjne. Dotacje te w planie 
stanowiły 5.559 tyś zł., realizacja ich to 2.880 tyś. zł., co stanowi 52% przyjętego planu.
Z  osiągniętych  dochodów  realizowany  był  plan  wydatków,  które  dzieli  się  na  bieżące
i majątkowe. Plan wydatków bieżących to kwota  34.497 tyś. zł., których wydatkowanych 
zostało 17.884 tyś. zł., co stanowi 52% przyjętego planu. Wydatki majątkowe w budżecie 
zostały zaplanowane na kwotę 12.275 tyś. zł. z czego zostało wydatkowanych 4.931 tyś. zł., 
co  stanowi  40%  przyjętego  planu  na  2010  rok.  Realizacja  inwestycji  jedno  rocznej  i 
inwestycji  wieloletnich w pierwszym półroczu jest  niższa z uwagi  na  opóźniony proces 
inwestycyjny.  Najbardziej  wydatkowy  sezon  dla  budżetu  to  III  i  IV  kwartał  roku 
budżetowego. 



(W  trakcie  sesji  na  salę  posiedzeń  przybył  radny  Przemysław  Łudczak,  natomiast  
opuściła obrady radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska ).

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  odczytała  uchwałę  Nr  272/P/2010  Składu  Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez  
Burmistrza miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010  
roku  – załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że sprawozdanie o przebiegu budżetu Miasta  
Gostynina było prezentowane na posiedzeniach wszystkich komisji stałych i zostało przyjęte bez  
uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – otwieram dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Giziński – zwrócił 
uwagę,  że  głównie  to  przesunięcie  nastąpiło  z  uwagi  na  trwające  prace  nad  planem 
zagospodarowania przestrzennego na działki przy ulicy Krośniewickiej. I z punktu widzenia 
zasadności ekonomicznej ruch ten jest zasadny. 

Za podjęciem informacji opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było.

D o  p u n k t u  8

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 roku. 

Asystent Burmistrza ds. finansowych Wiesława Pilichowicz – poinformowała, iż w związku 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i również wykonywanych analiz przez gminę, 
została dokonana analiza na podstawie której  należy wprowadzić do budżetu miasta na rok 
2010 zmiany. Propozycje te związane są głównie z niska realizacją ze sprzedaży majątku gminy 
jak i również udziałów w podatkach w tzw. PIT – cie, opłacie skarbowej, według szacunku te 
plany  nie  zostaną  zrealizowane.  Proponujemy  zmniejszyć  dochody  budżetowe  o  6.067.620 
złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 1.250.620 złotych i dochody majątkowe w kwocie 
4.817.000  złotych.  Proponujemy  zwiększyć  dochody  o  kwotę  103.464  złotych  z  tytułu 
wpływów za użytkowanie wieczyste, zwiększyć o kwotę 584.000 złotych z dotacji celowej, 
zmniejszyć o kwotę 500.000 złotych z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób 
fizycznych  opłaconego  w formie  karty  podatkowej,  o  200.000  złotych  zmniejszyć  z  tytułu 
wpływów z opłaty skarbowej, zmniejszyć o 1.000.000 złotych z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych, zmniejszyć o 100.000 złotych podatek dochodowy od osób prawnych tzw. 
cit.,  następnie zwiększyć o kwotę 18.700 złotych dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, zmniejszyć subwencje oświatowa o kwotę 48.062 złotych, 
zwiększyć o kwotę 8.880 złotych dotacje  celową na realizację własnych  zadań bieżących, 
zwiększyć o kwotę 15.814 złotych z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmniejszyć o kwotę 5.150.000 
złotych wpływy ze sprzedaży działek przy ulicy Krośniewickiej gdzie opracowywany jest plan 
zagospodarowania  przestrzennego.  Proponujemy  wprowadzić  dotację  celowa  w  kwocie 
333.000 złotych na budowę Orlika na terenie MOSiR – u, jest to dotacja z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Natomiast proponujemy zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 432.380 złotych, w 



tym  wydatki  bieżące  zmniejszyć  o  kwotę  5.484  złotych  i  zwiększyć  wydatki  majątkowe
o  kwotę  437.864  złotych.  Proponujemy  wprowadzić  do  planu  wydatków  kwotę  584  złote 
pochodzące z dotacji celowej związane jest z przeprowadzeniem spisu powszechnego rolnego 
w  roku  2010.  zmniejszyć  o  kwotę  48.062  złotych  składki  na  ubezpieczenie  społeczne
i  Fundusze  Pracy  pracowników  zatrudnionych  w  szkołach  podstawowych,  gimnazjach
i stołówkach szkolnych, zmniejszyć o 5.000 złotych na zakupy związane realizacją gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii i  jednocześnie zwiększyć o kwotę 23.700 złotych na 
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego w świetlicy dla 
dzieci  z  rodzin patologicznych oraz na wydatki  rzeczowe związane z realizacją Miejskiego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Zwiększyć  o  14.414 
złotych na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego są to wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie. Zwiększyć o 8.880 
złotych na wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,  realizującego prace socjalną w środowisku
w  roku  2010.  Przenieść  kwotę  18.800  złotych  z  wydatków  rzeczowych  związanych
z funkcjonowaniem zaplecza boisk ,,Moje boisko – Orlik 2012” na wynagrodzenia osobowe
i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych przy dozorze obiektów boisk.
Natomiast  w w wydatkach  majątkowych proponujemy zwiększyć  o  kwotę  103.464  złote  z 
przeznaczeniem  w  całości  na  rzecz  Miasta  własności  nieruchomości  położonej  przy  ulicy 
Rynek  24  zgodnie  z  orzeczeniem Sądu  Okręgowego  w  Płocku,  zwiększyć  o  kwotę  1.400 
złotych  na  zakup  drukarki  do  obsługi  świadczeń  rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnego. 
Przenieść kwotę 364.000 złotych są to środki własne na zadanie inwestycyjne budowa Orlika 
na  terenie  obiektu  MOSiR,  ponieważ  w  budżecie  występowały  one  w  innym  rozdziale. 
Inwestycja  ta  występowała  jako  jednoroczna,  a  z  uwagi  na  wycofanie  się  Samorządu 
Województwa Mazowieckiego  z tej inwestycji zadanie to będzie realizowane przez okres 2 lat, 
dlatego tez to zadanie inwestycyjne jet przenoszone z jednorocznych zadań inwestycyjnych do 
wieloletnich  zadań inwestycyjnych.  Proponujemy wprowadzić  załącznik  nr  14  do  Uchwały 
Budżetowej na rok 2010 ,,Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010 – 2012” i jest to kwota 5.000.000 złotych, która dotyczy term gostynińskich a związana
z wykonywaniem usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji umowy koncesji na zaprojektowanie 
i  budowę  centralnego  parku  Rekreacji,  Balneologii,  Turystyki  i  Wypoczynku  ,,Termy 
Gostynińskie”. Przychody budżetu miasta proponujemy zwiększyć o kwotę 6.500.000 złotych
o  kredyt  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  oraz  na  sfinansowanie 
planowanego deficytu. Deficyt budżetowy będzie wynosił 5.426.334 złote, który proponujemy 
pokryć  przychodami,  przychody  te  pochodzić  będą  z  zaciągniętych  kredytów  w  kwocie 
4.489.959 złotych i wolnych środków w kwocie  936.375 złotych Zmianie ulegną załączniki: 1, 
2, 2a, 2b, 3, 4, 6, 7, 13 14. 

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

Burmistrz Miasta –   wyjaśnił,  że termy gostynińskie to inwestycja, której  inwestorem jest 
miasto.  A inżynier  kontraktu  musi  być  już  na  etapie  zatwierdzania  projektu  budowlano  – 
wykonawczego.  

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Zdzisław Tarka).

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały



 zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 roku. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA  NR 265/LI/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  9

Podjecie  uchwały  w  sprawie  trybu  pracy  nad  projektem  uchwały  budżetowej  Miasta  
Gostynina.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  poinformowała,  że 
rozpoczyna się już praca nad projektem budżetu na 2011 rok, natomiast ustawa o finansach 
publicznych wprowadziła pewne zmiany i do chwili obecnej było tak, że jednym z załączników 
do projektu budżetu była informacja o stanie mienia komunalnego tzw. sprawozdanie, teraz 
zostało to zmienione i informacja ta znajdzie się przy sprawozdaniu rocznym i nie będzie jej 
przy projekcje budżetu, dlatego też  należy wprowadzić zmiany do wcześniej podjętej uchwały 
dotyczącej wymogów projektu budżetu.

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

Burmistrz Miasta – wniósł autopoprawkę aby w Załączniku nr 1 do uchwały w punkcie 5, 6
i 7  słowa ,,Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu” zastąpić słowami ,, Komisji właściwej 
ds. budżetu”.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gostynina.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA  NR 266/LI/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u   10

Podjecie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  sfinansowanie 
planowanego deficytu  budżetowego Miasta  Gostynina oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – przedstawiła projekt uchwały 
dotyczący zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 6.500.000, - zł. 
W związku z tym, że w roku bieżącym nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku 
gminy, głównie dotyczy to działek przy ulicy Krośniewickiej na które do chwili obecnej nie 
został  jeszcze uchwalony plan  zagospodarowania  przestrzennego i  te  dochody przesuną  się



w czasie. W tym roku budżetowym zostały zdjęte z planu a w roku następnym zostaną one 
umieszczone w projekcie budżetu. Przy zaciągnięciu tego kredytu może szokować zadłużenie, 
gdyż będzie sięgało 59%, ale to przez okres 3 miesięcy czyli w miesiącach październik, listopad 
i grudzień, bo w projekcie na rok 2011zadłużenie to zmniejszy się o 10 punktów procentowych 
z uwagi na to, że zostaną umieszczone planowane dochody ze sprzedaży tych działek. W roku 
2011 będziemy korzystali z umorzenia 7 pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na termomodernizację  budynków. To umorzenie  jest  wyszacowane na 
ponad 920.000 złotych,  również z  tego powodu nastąpi  zmniejszenie  zadłużenia  o  około 2 
punkty procentowe. W roku następnym kończymy spłatę jednego z kredytów zaciągniętych w 
latach wcześniejszych na budowę zamku, był to pierwszy kredyt jaki został zaciągnięty na tę 
inwestycje także wszystkie obwarowania ustawowe, a więc nie przekroczenie 60% zadłużenia 
jaki i  również pokrywanie odsetek od tych kredytów nie przekraczające 15% w wydatkach 
bieżących, te wskaźniki nie zostaną przekroczone. Nie oznacza to również, że ten kredyt w 
całości zostanie wykorzystany bo jeżeli się okaże, że otrzymamy wyższe udziały z pit – u  to 
nie wykorzystamy w całości tego kredytu, tak też czynimy w kredytach wcześniej zaciąganych 
ogłaszając przetarg, stwarzamy sobie możliwość, że w przypadku nie wykorzystania wszystkich 
środków kredytu nie ponosimy żadnych kosztów bankowych. Gdyby zaszła taka możliwość nie 
wykorzystania tego kredytu w całości to nie będziemy go wykorzystywać a to również będzie 
miało wpływ na zmniejszenie zadłużenia. To wysokie zadłużenie będzie funkcjonowało przez 
okres trzech miesięcy czyli do końca grudnia 2010 roku, a wraz z nowym budżetem zejdzie do 
około 40%.               

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

Radny Andrzej Reder – zapytał jaka jest rzeczywista wartość tego długu w pieniądzach.

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  wyjaśniła, że na koniec 30 
sierpnia  bieżącego  roku  kwota  zadłużenia  wynosiła  19.407.000  złotych,  jeśli  chodzi  o 
poręczenia  to  jest  to  kwota  około  800.000  złotych,  hipoteka  2.854.00  złotych,  a  łącznie 
udzielone  poręczenia  3.640.000  złotych,  tylko,  że  do  zadłużenia  wchodzi  poręczenie 
wynikające z danego roku.      

Radny Andrzej Reder – zauważył, że w przyszłym roku jak rada uchwali budżet to ten procent 
ulegnie  zmianie,  a  dochód  wzrośnie  w  związku  z  planowaną  sprzedażą  działek  na  ulicy 
Krośniewickiej, ale trzeba pamiętać, że nadal będzie to szacunek sprzedaży. Potrzebna jest tu 
duża ostrożność.     

Burmistrz Miasta –  wyjaśnił,  że nie należy w chwili  obecnej sprzedawać działek na ulicy 
Krośniewickiej z uwagi na to, nie posiadamy jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego a 
w takiej  postaci  moglibyśmy sprzedawać tylko jako grunty rolne,  a  to byłoby ze strata dla 
gminy. Ponadto zaczną niedługo budować się tremy a to spowoduje wzrost cen na grunty. 

Radny Andrzej Reder – zauważył, że stopniowo procent zadłużenia rośnie. Oczywiście należy 
sprzedawać w momencie kiedy jest droga, ale w życiu gospodarczym okazuje się, że niestety 
pewnych rzeczy  nie da się przewidzieć, tak jak nikt nie przewidział kryzysu gospodarczego.  

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że na ulicy Krośniewickiej jest przygotowywany plan pod usługi 
i mieszkalnictwo, czyli wszelkiego rodzaju pensjonaty, hotele. 
Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Krzysztof  Giziński  – 



zauważył,  że jeżeli  wejdziemy w kolejny okres  funkcjonowania kolejnej  Rady Miejskiej  to 
należy przeanalizować to, czy szansa pozyskania takich środków z tych gruntów będzie. Po 
przeanalizowaniu  budżetu  miasta,  można  by  wysnuć  wnioski,  że  gdyby  nie  prowadzić 
inwestycji  związanych  z  wydatkowaniem  środków  na  budowę,  remonty,  modernizację  czy 
poprawę estetyki miasta to w sensie administracji a nie zarządzania okazałoby się, że wpływy 
nawet w tym okresie kryzysowym byłyby nawet bez kolejnych inwestycji a budżet dopinałby 
się. Pytanie wobec tego jest takie, czy jeśli proces sprzedaży tych nieruchomości będzie się 
przedłużał to nie należałoby pewne inwestycje wyhamować. Przy tego typu budżecie, który po 
stronie wpływów ma wokół 40 milionów złotych, w sposób zachowawczy gdyby taką politykę 
prowadzić  to  niewiele  by się  zrobiło.   Miasto  prowadzi  szereg  równoległych  inwestycji,  a 
kwestia przesunięcia i przeczekania jest elementem uzasadnionym.   

Burmistrz Miasta – zwrócił uwagę, w mieście Gostynin jest ciasno, nie ma gruntów. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  treść  uchwały
w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu 
budżetowego Miasta Gostynina oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA  NR 267/LI/10 – została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u   11

Podjecie  uchwały  w  sprawie  dokonania  darowizny  na  cel  publiczny  niezabudowanej  
nieruchomości  gruntowej  położonej  w Gostyninie  przy  ul.  3  –  go Maja,  oznaczonej  jako 
działka  nr  3623/11  o  powierzchni  0,1704  ha  na  rzecz  Skarbu  Państwa  –  Prokuratury  
Okręgowej w Płocku z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie. 

Inspektor  ds.  Regulacji  Stanu  Prawnego  Anna  Lewandowska  –  poinformowała,  że 
Prokurator  Okręgowy  w  Płocku  oraz  Prokurator  Rejonowy  w  Gostyninie  wystąpili  do 
Burmistrza Miasta Gostynina z prośbą o przekazanie na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratury 
Okręgowej w Płocku niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy 
ul. 3-go Maja, oznaczonej jako działka nr 3623/11 o powierzchni 0,1704 ha, z przeznaczeniem 
pod zabudowę budynkiem Prokuratury Rejonowej w Gostyninie. Aktualna baza lokalowa nie 
jest wystarczająca dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Gostyninie i dla dalszego sprawnego 
jej funkcjonowania. Zachodzi konieczność zapewnienia Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie 
właściwych  warunków lokalowych.  Z  powyższych  względów przedmiotowa działka  będzie 
przeznaczona pod zabudowę budynkiem Prokuratury Rejonowej  w Gostyninie.  Nadto sama 
lokalizacja  działki  3623/11  jest  korzystna  z  uwagi  na  bliskie  sąsiedztwo  z  budynkami 
użyteczności  publicznej:  Sądu  Rejonowego,  Starostwa  Powiatowego,  przychodni  zdrowia. 
Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  dopuszcza  możliwość 
dokonania  darowizny  nieruchomości  na  cel  publiczny  między  jednostką  samorządu 
terytorialnego a Skarbem Państwa za zgodą rady gminy. Niewątpliwie budowa pomieszczeń dla 
Prokuratury  jest  celem  publicznym  służącym  użyteczności  publicznej,  podejmowanym  dla 
rozwoju społeczno – ekonomicznego społeczności lokalnej. Nadto, w myśl cytowanej powyżej 



ustawy, państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może nabywać 
nieruchomości na własność Skarbu Państwa, uzyskując przy tym trwały zarząd z mocy prawa, z 
dniem nabycia gruntu. Rada gminy jest umocowana ustawowo do podejmowania ostatecznych 
rozstrzygnięć  w  sprawach  majątkowych  gminy  przekraczających  zakres  zwykłego  zarządu, 
dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, 
wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
Zatem podjęcie uchwały w sprawie przedmiotowej darowizny należy do wyłącznej właściwości 
rady gminy.

Radni nie zgłaszali pytań. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  treść  uchwały
w sprawie dokonania darowizny na cel  publiczny niezabudowanej  nieruchomości gruntowej 
położonej w Gostyninie przy ul. 3 – go Maja, oznaczonej jako działka nr 3623/11 o powierzchni 
0,1704 ha na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratury Okręgowej w Płocku z przeznaczeniem pod 
zabudowę budynkiem Prokuratury Rejonowej w Gostyninie. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.

UCHWAŁA  NR 268/LI/10 – została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przerwa (15 min. )...

(W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Przemysław Łudczak).

D o  p u n k t u   12

Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć  
nauczycieli  pełniących  funkcje  kierownicze  w  szkole,  obowiązkowego  wymiaru  godzin 
pedagoga,  logopedy  i  psychologa  zatrudnionych  w  placówce  oświatowej  Gminy  Miasta 
Gostynina.

Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli  Michał  Łoś  – 
poinformował, że Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia zwiększ sukcesywnie, co roku, liczbę 
uczniów. We wrześniu 2010 roku liczba ta powinna ustabilizować się na poziomie 160 uczniów. 
Będzie to ostatni rok zwiększania się liczby uczniów związanych a powiększeniem się liczby 
oddziałów. W obu ciągach tj. w szkole o cyklu 4 – letnim oraz o cyklu 6 – letnim z dniem 1 
września 2010 roku w Miejskiej Szkole Muzycznej uczyć się będzie około 160 uczniów w 10 
oddziałach tj. 4 oddziały w cyklu 4 – letnim oraz 6 oddziałów w cyklu 6 – letnim. W związku 
ze  zwiększającymi  się  zadaniami  szkoły  istnieje  konieczność  utworzenia  stanowisk 
kierowniczych. W przypadku szkoły muzycznej lepszym rozwiązaniem jest zamiast utworzenia 
stanowiska  wicedyrektora  szkoły,  powołanie  dwóch  kierowników  sekcji.  Rozwiązanie 
powyższe wymaga uchwalenia zmian w obowiązującej  uchwale w sprawie zasad udzielania 
zniżki  godzin  zajęć  nauczycieli  pełniących  funkcje  kierownicze  w  szkole,  obowiązkowego 
wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych 
Gminy  Miasta  Gostynina.  Ponadto  w  powyższej  uchwale  w  punkcie  2  wykreśla  się  §  2 
uchwały  dotychczas  obowiązującej  która  mówiła,  że  ,,Burmistrz  Miasta  Gostynina  w 
uzasadnionych  przypadkach  może  zwolnić  dyrektora  placówki  oświatowej  od  obowiązku 



realizacji  tygodniowego  wymiaru  godzin  zajęć  określonych  w  §  1  ust.  1,  jeżeli  warunki 
funkcjonowania  szkoły  powodują  znaczne  zwiększenie  zadań  dyrektora”,  takie  zwolnienie 
może jedynie podjąć rada. 

Projekt  tej  uchwały  był  opiniowany  przez   Komisję  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  –  opinia  
pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  zniżki  godzin  zajęć  nauczycieli 
pełniących  funkcje  kierownicze  w  szkole,  obowiązkowego  wymiaru  godzin  pedagoga, 
logopedy i psychologa zatrudnionych w placówce oświatowej Gminy Miasta Gostynina.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 269/LI/10 – została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u   13, 14, 15 

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  Miejskie  
Przedszkole  Nr  2  z  Oddziałem  Integracyjnym  w  Gostyninie  w  celu  przekształcenia  w  
jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w 
Gostyninie. 

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  Miejskie  
Przedszkole Nr 4 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą 
Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie. 

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  Miejskie  
Przedszkole Nr 5 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą 
Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie.

Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli  Michał  Łoś  – 
poinformował, iż zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych 
oraz  ustawy  o  systemie  oświaty  przedszkola,  szkoły  i  placówki  publiczne  zakładane
i  prowadzone  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  mogą  być  tylko  jednostkami 
budżetowym. W związku z powyższym zasadnym jest podjecie przedmiotowych uchwał. 

Projekty  tych  uchwał  były  opiniowane  przez  Komisję  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  –  opinie  
pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.



Podjecie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą 
Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie 

w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą 
Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą  Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym  w  Gostyninie   w  celu  przekształcenia  w  jednostkę  budżetową  pod  nazwą 
Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.  
 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 270/LI/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Podjecie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole  
Nr 4 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie 

Przedszkole Nr 4 w Gostyninie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  Odczytała treść uchwały w 
sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie w 
celu  przekształcenia  w  jednostkę  budżetową  pod  nazwą  Miejskie  Przedszkole  Nr  4  w 
Gostyninie.  

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 271/LI/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Podjecie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą 
Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod 

nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie 
w  celu  przekształcenia  w  jednostkę  budżetową  pod  nazwą  Miejskie  Przedszkole  Nr  5  w 
Gostyninie.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 272/LI/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  16

Podjecie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Burmistrz  Miasta  –  poinformował,  iż  zmiana  nazwy  ulicy  Bagnistej  na  ulicę  Termalną 
podyktowana jest faktem, występowania na terenie miasta wód geotermalnych i przystąpieniem 
do utworzenia na powierzchni ponad 17 ha Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki 
i Wypoczynku z różnego rodzaju usługami towarzyszącymi tj. baseny rekreacyjne i lecznicze, 
hotele, zaplecze handlowo – usługowe, obiekty sportowe. W celu zaprojektowania i budowy 
ośrodka Burmistrz Miasta Gostynina podpisał w dniu 11 lipca 2010 roku umowę koncesyjną z 
prezesem  firmy  ,,Termy  Gostynińskie”.  Teren  przewidziany  pod  lokalizację  centrum 
rekreacyjno  –  leczniczego  usytuowany  jest  po  obu  stronach  obecnej  ulicy  Bagnistej  a  w 
przyszłości będzie stanowić główny szlak komunikacyjny z miasta do centrum. Zatem zmiana 
nazwy ulicy z Bagnistej na Termalną jest w pełni uzasadniona. 

Projekt  tej  uchwał  były opiniowany przez  Komisję  Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Opieki  
Społecznej – opinia pozytywna.  

Radny Andrzej Reder – zapytał o koszty związane z wymianom dokumentów.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, iż dowody osobiste są nieodpłatne natomiast koszty wymiany 
innych dokumenty mieszkańcy będą musieli ponieść sami. Ponadto w chwili obecnej na ulicy 
Bagnistej jest zameldowanych niewielu mieszkańców. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmiany nazwy ulicy.

 Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.                 

UCHWAŁA  NR 273/LI/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  17

Podjecie  uchwały  w  sprawie  określenia  procedury  konsultacji  społecznych  dotyczących 
programu  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Hanna  Adamska  –  poinformowała,  iż  po 
kolejnej  konsultacji  z  prawnikami w projekcie  uchwały należy  w  § 11 wykreślić  słowa 
,,Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dniu  od  dnia  opublikowania  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 października” 
a zastąpić słowami ,,Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. W dniu 12 marca 2010 
roku  weszła  w  życie  nowelizacja  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa w art. 5 ust. 5 zobowiązuje 
organ stanowiący samorządu terytorialnego dookreślenia w drodze uchwały szczegółowego 
sposobu  konsultowania  z  radami  działalności  pożytku  publicznego,  organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 



publicznego  i  o  wolontariacie,  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach 
dotyczących ich działalności. Konsultacji podlega również roczny lub wieloletni program 
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Dotychczasowy program, który został 
przyjęty w poprzednim roku to tzw. poza finansowy.  
Konsultacje te mają służyć temu aby organizacje mogły zapoznać się z projektem uchwały. 
Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z form, i tak: otwarte spotkania z 
przedstawicielami  organizacji  pozarządowych,  forum  dyskusyjne  z  użyciem  strony 
internetowej  Urzędu  Miasta,  poprzez  formularz  elektroniczny  na  stronie  internetowej 
Urzędu Miasta, w innych dostępnych formach; z otwartego spotkania z przedstawicielami 
organizacji  pozarządowych  sporządza  się  protokół,  którego  załącznikiem  jest  lista 
obecności  uczestników spotkania;  wyboru formy konsultacji  dokonuje  Burmistrz  Miasta 
Gostynina; możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.  

Projekt  tej  uchwał  były opiniowany przez  Komisję  Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Opieki  
Społecznej – opinia pozytywna.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie   określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy 
miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.                 

UCHWAŁA  NR 274/LI/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  18

Podjecie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  odrębnych 
obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich”

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, iż w związku z art. 30 ust. 2b i 2c ustawy o ordynacji wyborczej 
do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw  tworzy  się  obwody  głosowania  w 
szpitalach, zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co 
najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której [położona jest 
wymieniona jednostka,  a  gdyby liczba wyborców była mniejsza,  wówczas można utworzyć 
obwód głosowania po zaciągnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej. 
Na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  zachodzi  konieczność  utworzenia  dwóch  odrębnych 
obwodów głosowania w wyborach do rad gminy,  rad powiatów i  sejmików województw w 
Wojewódzkim Samodzielnym zespole Publicznym Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora 
Eugeniusz Wilczkowskiego w Gostyninie, ulica Zalesie 1 oraz w Domu Pomocy Społecznej w 
Gostyninie przy ulicy 3 – go Maja 47.  

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  Odczytała  treść  uchwały
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich”  



 Za podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 
było.                 

UCHWAŁA  NR 275/LI/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  19

Przyjęcie  protokołów z  XLVI, XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołów. 

Za przyjęciem protokołów z XLVI, XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej opowiedziało się 11  
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Protokoły  przyjęto. 

D o  p u n k t u  20

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta –  w odpowiedzi na pytanie radnego Małkowskiego odnośnie kanalizacji
w ulicy Zatorze i Czapskiego, burmistrz wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami i z 
projektantem,  na  którym  uzgodniono,  że  mieszkańcy  zdecydują  ostatecznie  ile  potrzebują 
przyłączy  do  swoich  nieruchomości  i  dokonają  wpłaty.  Odpłatność  to  400  złoty  za  jedno 
przyłącze. Dokumentacja tej kanalizacji zostanie ukończona w przeciągu miesiąca.
Odnośnie lokali w wybudowanych blokach na ulicy Kościuszkowców – Targowej, burmistrz 
wyjaśnił, że łącznie  jest 85 lokali i w tym 2 lokale użytkowe. 45 lokali jest przeznaczonych dla 
rodzin przekwaterowywanych z ulicy 3 – go Maja. Pozostałe lokale są dla rodzin oczekujących 
na  liście  przydziału.  Rodziny  te  typowane  są  przez  komisje  społeczną,  która  składa  się  z 
przedstawicieli różnych instytucji, związków zawodowych. Powierzchnia tych mieszkań jest od 
27  m²  do  60  m².  Koszt  utrzymania  mieszkania  socjalnego  to  50%  stawki  mieszkania 
komunalnego. Jest to ulga dla uboższych rodzin. 
Radny Reder pytał o instytucję  miejskiego konserwatora zabytków. Sprawa jest u Wojewody 
Mazowieckiego, etat ten jest potrzebny przy remontach zabytkowych a później do rewitalizacji 
rynku.  Odnośnie  nawierzchni  tarta  nowej  na  MOSiR  –  e,  to  jest  projekt  na  budowę  i  w 
przyszłym roku na pewno dojdzie do skutku. Przy MOSiR – e jest także w projekcie budowa 
Orlika, którego koszt waha się w granicach 1.245.000 złotych z czego tylko 333.000 złotych 
zostanie  dofinansowane,  ponieważ  Urząd  Marszałkowski  jako  jedyny  wycofał  się  z 
dofinansowania  tej  inwestycji.  Ministerstwo Sportu  zezwoliło  na rezygnacje  z  ich  zaplecza 
kontenerowego ponieważ my posiadamy na terenie MOSiR – u  swoje zaplecze 
Do budynku 3 – go Maja 20 zostanie doprowadzony gaz. Jest opracowywana dokumentacji 
instalacji gazowej wewnętrznej wraz z pozwoleniem na budowę. Gaz zostanie podłączony do 
budynku przez gazownię w przyszłym roku i wtedy będą te komórki częściowo rozbierane.
W budynku tym nie ma piwnic,  jest  to  budynek rotacyjny,  będzie  tam ogrzewanie  gazowe 
rotacyjne.  W ulicy  Parkowej  część komórek zostało  już  zlikwidowanych,  natomiast  są  tam 
jeszcze garaże, na budowę których kiedyś zezwolono i uwłaszczyły się. Uspokoiła się sprawa 
odnośnie stawiania garaży blaszanych z uwagi na to, że miasto posiada do sprzedaży bądź do 



wydzierżawienia  garaże  murowane  na  ulicy  Ozdowskiego.   W  tym  roku  zostaną  jeszcze 
wykonane chodniki i parkingi na ulicy Parkowej. 
Na ulicy 18 – Stycznia zostanie wykonana nowa nawierzchnia.
Odnośnie  zniszczonej  ulicy  przez  inwestorów  sklepu  NETTO,  burmistrz  wyjaśnił,  że 
właściciele tego sklepu wystąpili o dodatkowy wyjazd i w ramach tego wykonają naprawy tej 
nawierzchni. 
Radny Giziński pytał o inwestycje bazaru miejskiego czyli Miejskie Centrum Handlowe. Były 
3  oferty  ale  jedna  nie  spełniała  wymogów  formalnych,  spóźnili  się  z  promesą  bankową, 
natomiast dwie pozostałe nie mieściły się z w środkach finansowych jakie miasto przewidziało 
na  tę  inwestycję.  Dlatego  też  miasto  ten  przetarg  unieważniło.  Został  ogłoszony  kolejny 
przetarg, którego oferty zostaną otwarte i rozstrzygnięte 30 września. Obiekt ten będzie miał 
ponad 50 stoisk na sklepy przemysłowe, markowe, odzieżowe.
Odnośnie źródeł termalnych, to burmistrz wyjaśnił, że została dostarczona do Urzędu Miasta 
nowa dokumentacja. Koncesjonariusz wywiązuje się ze wszystkich zapisów umownych, a do 
15 października ma zostać zatwierdzona architektura. Koncesjonariusz wykłada 215 milionów 
złotych,  a  całe  zadanie  kosztuje  319  milionów złotych.  Ponad  100  milionów  zgromadziło 
miasto w postaci środków unijnych, odwiertów.   
Odnośnie pytań radnego Tarki, burmistrz wyjaśnił, że chodnik wraz ze ścieżką rowerową na 
ulicy  Czapskiego  powstał  przy  współpracy  miasta  z  powiatem.  Jednak  miasto  nie  miało 
wpływu na wykonawcę tej inwestycji. W kwestii podjazdów dla niepełnosprawnych do lokali 
wyborczych,  burmistrz  wyjaśnił,  że  wiązałoby się  to  z  dużymi  nakładami,  a  miasto  często 
korzysta nie ze swoich lokali dla obwodowych komisji wyborczych.   
Odnośnie  przesunięcia przejście  dla  pieszych  na  skrzyżowaniu  ulicy  Kościuszki  i  ulicy 
Legionów Polskich,  burmistrz  poinformował,  że  zostanie  złożony  wniosek  do  zarządcy 
drogi.    
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska pytała o  możliwość utworzenia w  wyższej szkole 
studiów podyplomowych, burmistrz poinformował iż tę sprawę zgłosi rektorowi. 
Odnośnie strategii budowy parkingów w mieście, burmistrz wyjaśnił, że jest strategia odnośnie 
urządzenia parkingów w mieście w ciągu lic  Kościuszki, 3 – go Maja, Kilińskiego, Jana Pawła 
II. 

D o  p u n k t u  21

Sprawy różne.

Radna Anna Szczepanowska – zwróciła uwagę na zły stan siatki na boiskach Orlik.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Jolanta Syska – Szymczak – poinformowała,  iż  Polskie 
samorządy dbając o rozwój oraz poprawę jakości życia społeczeństwa zostały już po raz 12 
nagrodzone  przez  kapitułę  Rankingu  Samorządów organizowanego  przez  ,,Rzeczpospolitą”. 
Przy  ocenie  kapituły  rankingu  brano  pod  uwagę  m.  in.  wyniki  finansowe  samorządów, 
umiejętności  pozyskiwania  i  efektywnego  wydatkowania  funduszy  unijnych,  sprawność 
zarządzania, a także jakość życia mieszkańców. Po raz trzeci kapituła wyróżniła też najbardziej 
innowacyjne samorządy tzn.  takie,  które  w pracy wykorzystują  nowoczesne techniki.  Prace 
samorządów  analizowano  m.  in.  na  podstawie  danych  finansowych  z  lat  2006  –  2009, 
pochodzących z resortu finansów. Wśród laureatów znalazła się Gmina Miasta Gostynina. 
Ponadto  została  odczytana  decyzja  z  dnia  8  lipca  2010  roku  Krajowej  Komisji 
Uwłaszczeniowej odnośnie nabycia przez Gminę Miasta Gostynina, z mocy prawa własności 



zabudowanej  nieruchomości,  oznaczonej  w ewidencji  gruntów,  obręb ewidencyjny – miasta 
Gostynin, jako działka nr 2642/1 o powierzchni 0,1692 ha, uregulowanej w księdze wieczystej 
KW 6547/d.18287.

D o  p u n k t u  22

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  zamknęła obrady LI sesji Rady 
Miejskiej. 

Spisała:
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


