
PROTOKÓŁ NR LII/2014
z posiedzenia LII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji

z dnia 13 maja 2014 roku.

Stan Rady – 15

Obecni – 10

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1800, a zakończono o godzinie 1822.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  Witam Państwa  bardzo
serdecznie.  Otwieram  nadzwyczajną  LII  sesję  Rady  Miejskiej,  która  zwołana  została  na
wniosek Pana Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego.  Witam Pana Burmistrza wraz z
prawnikami urzędu, witam Państwa radnych, przedstawicieli prasy i telewizji. 

Do punktu 2

Przyjęcie porządku obrad.

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

Za przyjęciem proponowanego porządku głosowano następująco:
za -10, przeciw -0, wstrzymało się – 0

Porządek przyjęto.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014.



4. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014.

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,
poprosiłem o zwołanie sesji  nadzwyczajnej  z  uwagi  na  nadzwyczajną  sytuację.  Komenda
Powiatowa Policji wystąpiła z wnioskiem, z projektem porozumienia, a właściwie wystąpił
Komendant Wojewódzki w Radomiu o dofinansowanie samochodu dla rewiru dzielnicowych.
Komenda Wojewódzka zadeklarowała pokryć 50% kosztów tego samochodu. Jednak termin
jaki  zaproponowali,  natychmiastowy,  jeżeli  miasto  taką  deklarację  złoży,  a  Burmistrz
podpisze porozumienie to oczywiście sfinansują 50% wartości auta. Auto będzie zakupione w
ramach  przetargu,  który  rozstrzygnie  Komenda  Wojewódzka.  Ponieważ  do  jutra  ma  być
podpisane to porozumienie, w związku z tym poprosiłem o to, aby Wysoka rada się zebrała.
W naszym budżecie poszukaliśmy pieniądze, które są z działu bezpieczeństwo i ewentualnie z
nich Rada zdecyduje, czy takie dofinansowanie przekażemy, wydaje mi się, że trochę szkoda,
ponieważ rewir dzielnicowych to jest rewir, który my też utrzymujemy, w pewnym sensie też
chcemy żeby był. To jest inna formacja policji, to jest formacja, która jest odpowiedzialna za
porządek publiczny w mieście i myślę, że warto to zrobić aby taki pojazd dostali. Oczywiście
podpiszę, że do 30 czerwca takie środki zostaną przekazane. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – z przyczyn, że jest to sesja
nadzwyczajna nie mieliśmy możliwości pracować na komisji, dlatego proszę , kto z Państwa
chce zabrać głos. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  kiedy  do  Urzędu  Miasta  wpłynęła  taka
informacja, że jest możliwość sfinansowania auta?.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – cztery dni temu.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – mieliśmy w piątek sesję,  minęły dwa dni i
zwołuje  się  sesję  nadzwyczajną,  nie  daje  nam  się  możliwości  znowu  wypowiedzieć  na
komisji, w związku z tym Ja bardzo proszę, jeszcze zostało nam niewiele czasu jeśli chodzi o
tą kadencję, ale dajcie Państwo możliwość radnym pracowania na komisjach. 

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – myślę,  że sesja  nadzwyczajna daje taką
możliwość nad jedna sprawą debatować, to mają do siebie właśnie sesję nadzwyczajne, że w
jednej sprawie można siedzieć i pięć godzin. 



Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – poproszę Pana Przewodniczącego Komisji ds.
Bezpieczeństwa, aby nam swoją opinię przedstawił, może członkowie Komisji zabiorą głos w
tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Tadeusz Łosiewicz –
dyskutowaliśmy na ten temat, że te środki zostaną przeznaczone do końca 30 czerwca i jest
też  rozważana sprawa (czekamy na  podjęcie  ustaw sejmowych)  jeśli  chodzi  o  likwidację
Straży Miejskiej. uważam, że środki dla Policji lokalnej warto przeznaczyć, bo jeśli byłaby
taka sytuacja, że ze Straży miejskiej trzeba by było zrezygnować, to policja lokalna powinna
to przejąć i taka pomoc jest w dobrym kierunku. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – dzielnicowy to jest jakby inny rodzaj policjanta, jest zżyty z
daną dzielnicom z rodzinami i taki samochód gdyby był przeznaczony dla nich, to jestem
wtedy za. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  poproszę  Panią  Skarbnik  ewentualnie  o
przedstawienie z czego zabieramy i przeznaczamy na zakup tego auta.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  ta  zmiana,  która  dotyczy  przeniesienia  tych
środków na fundusz wsparcia policji dotyczy zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a konkretnie na dodatkowe
służby w policji,  kwota  5.000,00  zł.  i  31.000,00  zł.  dokonujemy przeniesienia  ze  Straży
Miejskiej zmniejszając plan zakupów i wyposażenia o 11.000,00 zł.  oraz usługi w kwocie
25.000,00 zł. Co daje 36.000,00 zł. Dotyczy to przeniesienia, zmiany nie mają wpływu na
plan wydatków, plan wydatków pozostaje bez zmian. 

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  kwota  5.000,00  zł.  to  byłyby  dodatkowe
patrole?.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – takie środki były zapisane w budżecie. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – nie mamy obawiać się o nasze bezpieczeństwo. 

Skarbnik Miejski  Bożena Sokołowska –  myślę,  że nie  bo były lata,  że  nie  były środki
przekazywane na  dodatkowe służby i  myślę,  że  w miarę  bezpiecznie  było.  Poza tym jak
Policja otrzyma samochód to będzie docierać szybciej  w bardziej  odległe zakątki naszego
miasta. Zakup samochodu będzie miał wpływ na poprawę bezpieczeństwa. 
Chciałam  zgłosić  jeszcze  autopoprawkę  do  uzasadnienia  w  pkt.  2  „wydatki  majątkowe
budżetu  Miasta”  dopisać  na  końcu zdania,  po wyrazie  Policji  „do dnia  30 czerwca 2014
roku”. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – skoro padło hasło likwidacja Straży Miejskiej
to  może Państwo nam przybliżą  to  zagadnienie,  bo na  pewno wielu  mieszkańców to  też
interesuje. 



Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Tadeusz Łosiewicz – Ja
zaznaczyłem,  że  czekamy na  ustawę  sejmową,  aby  nie  było.,  że  miasto  likwiduje  Straż
Miejską, przejmuje cały obowiązek bezpieczeństwa jakby miasto. Są takie informacje, że w
sejmie  zaczynają  nad  tym  pracować,  musimy chwile  poczekać,  jeśli  będzie  taka  ustawa
sejmowa. Są prace w sejmie aby w ogóle Straż Miejską zlikwidować, a przejmie to Policja
lokalna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – rozumiem, że porozumienie
będzie zawierane  w najbliższych dniach i ze względu na to jest sesja nadzwyczajna. 

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – to porozumienie musi być zawarte jutro, a
jeżeli  chcemy żeby z  tych  pieniędzy skorzystać  to  musi  być  zawarte  porozumienie,  stąd
nadzwyczajna  sesja.  Dzisiaj  było  spotkanie  z  Komendantem  i  Komendant  Wojewódzki
odpowiedział, że to jest ostatni dzień,  inaczej te pieniądze skieruje gdzie indziej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 251/LII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4
 
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  zamykam  obrady  LII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję serdecznie za przybycie.

Spisały:
E. Cierpikwoska.
A. Piechocka.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak


