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

odbytego w dniu 4 listopada  2014 roku.

Stan Rady – 15
Obecni - 12

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1315.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Witam wszystkich bardzo
serdecznie.  Otwieram  obrady  LVI  sesji  Rady  Miejskiej  –  VI  kadencji.  Witam  państwa
Radnych przybyłych na obrady, witam pana Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego  wraz
z  pracownikami  urzędu,  witam  bardzo  serdecznie  zaproszonych  gości  w  tematach
merytorycznych  dzisiejszych  obrad:  Panią  Magdalenę  Borowicz  Dyrektora  Operacyjnego
ARION-MED.  sp.  z  o.o.  w  Gorzewie,  Panią  Grażynę  Szczerbicką  Kierownika  NZOZ
SZKOL-MED  oraz  Pana  Tadeusza  Kozubskiego  Kierownika  NZOZ  MEDICUS  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.
Czy ktoś z państwa ma uwagi do proponowanego porządku. 

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado.
Zaistniała konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2015 roku. W
myśl art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budżetu jednostki
samorządu  terytorialnego  mogą  być  udzielane  dotacje  przedmiotowe  dla  zakładów
budżetowych  kalkulowane  według  stawek  jednostkowych.  Ustalenie  stawek  dotacji
przedmiotowych należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego.  MOSiR  administruje  stadion  przy  ul.  Sportowej,  halę  sportową  przy  ul.
Kutnowskiej  i  korty  tenisowe  przy  ul.  18  Stycznia.  Ponieważ  kosztów  funkcjonowania
ośrodka  nie  można  zrekompensować  poprzez  podwyższenie  cen  świadczonych  usług  dla



mieszkańców miasta, wnioskuje się o ustalenie rocznej stawki dotacji przedmiotowej na 4,16
zł.  za  1  m2.  Kalkulację  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  MOSiR  przedstawia   się
następująco:  planowane koszty w 2015r – 706.500,00 zł.  planowane przychody własne w
2015r.  –  386.770,00  zł.  planowana  dotacja  przedmiotowa  w  2015r.  –  319.730,00  zł.
powierzchnia obiektów ogółem – 76.858 m2, dotacja przedmiotowa na 1 m2 powierzchni –
4,16 zł. Bardzo proszę o wprowadzenie.

Za proponowanym projektem uchwały głosowano następująco:
za - 12 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

Projekt przyjęto. 

Za porządkiem posiedzenia wraz z przyjętym projektem uchwały głosowano następująco:
za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Porządek przyjęto.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  proponowany  projekt
uchwały znajdzie  się  w punkcie  11  porządku posiedzenia,  kolejne  punkty zmienią  swoją
kolejność i zakończymy obrady punktem 20.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:

 ARION-MED. sp. z o.o. Gorzewo,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”,
 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział Gostynin,
 Wojewódzki  Samodzielny  Zespół  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej

im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
 NZOZ Szkol-Med. s.c.

6. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań oświatowych Gminy Miasta  Gostynina  w roku szkolnym
2013/2014.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego p. n. „Przytorze”.

8. Podjecie  uchwały w sprawie przeprowadzenia  zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody –
drzewa z gatunku „Dąb szypułkowy”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na
2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w
roku 2015. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji  przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2015 roku. 

12. Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
13. Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2015 rok. 
14. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w roku 2014.
15. Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2014.
16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 



17. Przyjęcie protokołu z   LV  sesji Rady Miejskiej. 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.      

Do punktu 3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  odczytał  sprawozdanie  z  działalności
Burmistrza Miasta Gostynina za okres od dnia 26 września 2014 roku do dnia 31 października
2014 r. -  sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Marek Małkowski – Pan Burmistrz powiedział o markecie Kaufland – zwracałem
uwagę na ul. Nową, przy budowie marketu nawierzchnia miała być poprawiona, poszerzona.
Chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ jest to bardzo wąska droga, stan techniczny jest bardzo
zły. Budowa marketu się skończyła, posprzątano, chodnik pozostawiono w bardzo złym stanie
– zgłosiłem to do urzędu, była interwencja i poprawiono, ale droga się nie zmieniła i jest tam
bardzo niebezpiecznie. Jest to droga dwukierunkowa, a dwa samochody minąć się tam nie
mogą. Przy budowie marketu miało być wymuszone na inwestorze, że miało to być zrobione.
W tej  chwili  już  rozmalowano  pasy,  dano kierunki  jazdy w lewo,  w prawo.  Pogorszono
bezpieczeństwo tego skrzyżowania, które teraz tam powstało. Bardzo bym prosił aby  podejść
do  rozmów  z   inwestorem.  Kończy się  nasza  kadencja  ale  przyszła,  aby tą  sprawę  dla
bezpieczeństwa ludzi załatwić. 

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  były  prowadzone  rozmowy i  są  pewne
uzgodnienia. To jest droga wewnętrzna gminna, nasza komunalna, która prowadzi tylko do
dwóch bloków , jest wewnętrzna zupełnie droga, ta droga  w żaden sposób nie była użyczona
dla firm, które budowały Kaufland. Generalny wykonawca już u mnie dwa razy był, również
był dyrektor Kauflanda na Polskę, te sprawy uzgodniliśmy. Oczywiście nie odpuścimy, one
będą  od nowa zrobione.  Będzie  to  pewnie  potrącone  podwykonawcy,  to  jest  gostynińska
firma, która bezprawnie wjeżdżała i pogniotła. Tam jest znak, zostały nałożone mandaty przez
Straż Miejską kilka mandatów, po to żeby mieć dowody na to. Wjeżdżały samochody 40 t i
więcej,  natomiast  znak  dopuszczał  do  3,5  t.  odpowiedział  dyrektor  generalny,  że  bez
wątpienia  będzie  to  zrobione.  Oczywiście  na  koszt  pewnie  podwykonawcy,  tu  nasz
gostyniński  podwykonawca  tam wykonywał,  albo  też  generalnego wykonawcę.  Czekamy,
poszły  pisma, czekamy powinni to zrobić. A jak nie to będzie sąd po prostu. 

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w okresie międzysesyjnym
nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Czy ktoś z państwa ma zapytania. 



Radna Lidia Pawikowska – mam prośbę  o wymianę oświetlenia między sklepem Netto a
ul. Moniuszki, jest tam ciemno. 

Radny Andrzej Robacki -  Pani Przewodnicząca, wysoka Rado – 21 sierpnia złożyłem na
Pani  ręce interpelację w sprawie zamiany działek.   Czy podjęto jakiekolwiek działania  w
sprawie dochodzenia od pana Śniecikowskiego odszkodowania w wysokości 159.000,00 zł.
ze  szkodą  dla  miasta  Gostynina.?  Tym  samym  doprowadził  on  do  –  osiągnął  korzyść
majątkową. Przypomniałem również, że  Prokurator pismem z dnia 13 marca 2013 roku, czyli
dość dawno, wyjaśnił iż miastu Gostynin przysługuje status pokrzywdzonego. Otrzymałem
odpowiedź wymijającą, która nic nie znaczy, ale przytoczę Państwu „W związku ze złożoną
interpelacją  dotyczącą  zamiany  działek,  z  przeprowadzonej  konsultacji  z  radcą  prawnym
wynika,  że brak jest  możliwości  aby Burmistrz Miasta Gostynina jako organ wykonawczy
skierował pozew do sądu przeciwko Włodzimierzowi Śniecikowskiemu jako osobie fizycznej,
gdyż występowałby jednocześnie jako strona powodowa i strona pozwana, co jest w procesie
niedopuszczalne.”.  W związku  z  czym  mam  pytanie  do  Pani  Zastępcy  Burmistrza  Pani
Jadwigi Kaczor – co Pani Kaczor zrobiła jako Zastępca Burmistrza wykonująca obowiązki
Burmistrza,  celem  zabezpieczenia  roszczeń  majątkowych  Miasta  Gostynina  wobec  Pana
Śniecikowskiego, dotyczących szkód wyrządzonych miastu w związku z zamianą działek na
159.000,00z ł.  i  szkodą wielkich rozmiarach 7,5 mln zł.  w związku z planowaną budową
Term, które określił NIK. 

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – proszę Państwa Ja dwa słowa powiem – co
ten Pan w ogóle wygaduje? Zamiany działek dokonała Rada, nie żaden Burmistrz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – panie Burmistrzu.!

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – Burmistrz nie jest tu stroną, jak Pan tu chce
radę skarżyć, to niech Pan skarży.  Czemu Pan jeszcze nie zaskarżył Rady? 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  Panie  Burmistrzu
odpowiedzi…

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  czy  pan  rozumie  coś  trochę?   Ciasna
główka, ciasna główka szanowny Panie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odpowiedzi na te pytania
będą w punkcie 17 porządku, nie w tej chwili.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – kto Panu tak doradził?

Radny Andrzej Robacki – trochę kultury.



Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  kto  Panu  tak  doradzał,  co  Pan  ma  za
prawników.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Panie Burmistrzu bardzo
proszę!

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – jeszcze raz powtarzam – zamiany dokonała
Rada , szanowny Panie i radę Pan może skarżyć jak Pan chce.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – całe szczęście, że już ta kadencja się kończy,
będzie spokój, miejmy nadzieję  w następnej? Ja mam pytanie do Pana wychodzącego. 

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – kończy się i nareszcie Pani tu nie będzie w
radzie. 

Radna Agnieszka  Korajczyk –  Szyperska –  powiem tylko  tak,  że  Państwowa Komisja
Wyborcza w dniu dzisiejszym poinformowała, że skarga Pana Śniecikowskiego na uchwałę
Miejskiej  Komisji  Wyborczej  została  ostatecznie  odrzucona,  więc  Pan  Śniecikowski
kandydować  nie  może.  Moje  pytanie  dotyczy Term i  przetargu z  maja  2013  roku  –  czy
należność za działki wpłynęła? Jeśli tak , w jakim terminie i w jakiej wysokości. 

Radny Arkadiusz Szulczewski – mam dwie sprawy. Droga od ul. Wspólna do ul. Dybanka,
nad rzeką Skrwą (była odpowiedź, że jest projekt) chciałbym się dowiedzieć jaki jest stan
obecny. Druga rzecz Zalew – wiemy, że należy do gminy Gostynin, co tutaj w tym temacie
warto by było przywrócić ten teren miastu i zagospodarować, bo jest to fajne miejsce, ale
zdegradowane.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  Pani  przewodnicząca,  mam tylko pytanie ,
komu zadajemy my właściwie pytania bo nie ma ani Burmistrza ani Pani Wiceburmistrz.
Panie zajmują się sprawami finansowymi, my możemy sobie zadawać pytania. Generalnie w
zapytaniach  radnych  możemy zadawać  pytania  Burmistrzowi,  ale  generalnie  nie  traktuje
koalicji, opozycji poważnie i tutaj Państwa na sali. Tak być nie powinno, albo Wiceburmistrz,
albo Burmistrz powinien być na sali. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – przepraszam bardzo, proszę
się  nie  unosić  bo  że  wyszedł  Burmistrz  za  chwilę  wróci  Pani  Wiceburmistrz.  Przecież
Państwo też chodzicie, wychodzicie i też nieraz są dla Państwa odpowiedzi, a Państwa nie
było na sesjach. Więc proszę spokojnie poczekać, a może za chwilę się zjawi. Przyjdzie czas
punktu  17  i  dostaniecie  Państwo  odpowiedź.  Są  osoby,  które  przekazują,  Panie  tutaj
protokołują  i  wszystko  będzie  grało,  jeżeli  nie  będzie  w  trakcie  odpowiedzi  któregoś  z
przedstawicieli Urzędu to wtedy będziecie Państwo mogli mieć jakieś uwagi. Proszę uderzyć
się  w  pierś  –  czy  wszyscy  Państwo  kiedy  zadawaliście  pytania,  czy  mieliście  jakieś
interpelacje, czy byliście przy odpowiedziach, w tym punkcie kiedy był?. 

Radny Andrzej Robacki – byliśmy. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – no nie wiem Panie radny, bo
ja bym teraz sięgnęła do protokołu i byśmy zobaczyli. Więc proszę być w porządku najpierw
samym  z sobą.  Nie wiem za chwilę sprawdzimy możemy zrobić przerwę i poczekać. Tylko,
że mamy jeszcze inne tematy, gdzie są Państwo zaproszeni jako goście, też każdy z Państwa
pracuje,  więc  uważam,  że  chyba  im  się  też  należy  szacunek  za  to,  że  swój  czas  pracy
poświęcili na to żeby do nas przyjść, gdzie wcale niektórzy nie muszą bo nie podlegają w
ogóle miastu. Proszę Państwa ostatnia sesja, kończy się kadencja, a my cały czas się  na siebie
droczymy.  Ciągle  są  jakieś  insynuacje,  ciągle  są  jakieś  docinki,  dajmy  sobie  spokój,
startujemy w wyborach, będziemy się może jeszcze za chwilę droczyć w następnej kadencji
jak wszyscy przejdziemy. Ja Państwa przepraszam , Państwo nie powinniście słuchać tych
wszystkich wywodów, ale niestety wychodzi, jak wychodzi. Czy ktoś z Państwa ma jakieś
zapytania?. 
Jeżeli nie ma to odpowiedzi otrzymacie Państwo w punkcie 17 porządku obrad. 

Do punktu 5

Ochrona zdrowia na terenie Gostynina.

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”.

Kierownik  NZOZ  MEDICUS  Tadeusz  Kozubski –  przedstawił  informację  na  temat
funkcjonowania  Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  MEDICUS  w  Gostyninie  –
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

Radny Tadeusz Łosiewicz – do specjalisty ile czasu trzeba czekać?.

 Kierownik NZOZ MEDICUS Tadeusz Kozubski –  kolejka oczekujących jest różna do
różnych specjalistów, kolejka oczekujących jest uzależniona do tego ,nie ma takiej kolejki pół
roku do specjalisty, natomiast czasami ta kolejka jest dwa miesiące , dochodzi do trzech i to
nie jest zależne od nas tylko od wielkości kontraktu, od zapotrzebowania na określone usługi,
od tego czy pacjent wymaga skierowania, czy nie wymaga skierowania, bo są takie poradnie
gdzie pacjent sam się rejestruje czyli sam jak gdyby  decyduje o swojej zgłaszalności i dlatego
to  jest  zróżnicowane.  Nie  ukrywam,  że  w  każdej  z  tych  poradni   wykonujemy  spore
nadwykonania czyli usługi z własnych środków, które finansujemy i nic więcej tutaj raczej
nie możemy zrobić bo w tej chwili w naszym przypadku Narodowy Fundusz z roku na rok
kontraktuje raczej mniej usług niż więcej. 

Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Pan Dyrektor zawsze nam relacje zdaje, co
roku systematycznie, dlatego też pragnę bardzo serdecznie podziękować za te lata, które Pan
doktor przybywał do nas i zawsze bez żadnych problemów. Współpraca między radnymi a
Panem doktorem była. Życzymy dalszych sukcesów.



Kierownik NZOZ MEDICUS Tadeusz Kozubski  –  bardzo dziękuję i  wszystkim którzy
startują życzę sukcesów. Jeżeli Państwo pozwolicie to się oddalę, mam kontrolę z NFZ. 

 ARION-MED. sp. z o.o. Gorzewo,

Dyrektor Operacyjny ARION-MED. Sp. z o.o. Gorzewo Magdalena Borowicz – odnosząc
się  do  wypowiedzi  Pana  doktora  u  nas  kontrole  trwają  nieustannie  w szpitalu.  Na dzień
dzisiejszy  sytuacja  w  szpitalu  jest  stabilna,  mamy  zapewnione  dostawy  leków,  środków
jednorazowych, udzielamy świadczenia na bieżąco, nie ma żadnego problemu z przyjęciem
pacjentów nie odmawiamy. Wykonujemy nadwykonania na poziomie między 103%-106%,
zawsze ten kontrakt jest realizowany, w zasadzie od ubiegłego roku kiedy te statystyki gdzieś
plasowały się na poziomie 105% one zachowują ten sam wymiar. Wynika to z tego, że NFZ
nie  ogłosił  nowego  kontraktu  w  tym roku,  dlatego  też  nasz  kontrakt  pozostaje  na  takim
samym poziomie i na takim samym poziomie są nadwykonania, ponieważ tych świadczeń nie
odmawiamy. Pracujemy w ramach 9 oddziałów specjalistycznych, z jednym pododdziałem
neonatologicznym,  w ubiegłym roku przyjęliśmy 10.136 pacjentów, dane z  tego półrocza
wskazują, że jest to właśnie około 5 tyś pacjentów, czyli statystyka będzie bardzo podobna.
Generalnie jeżeli chodzi o analizę szpitala sytuacja w tym roku będzie wyglądała podobnie
jak w latach ubiegłych, jedynie wskaźnik, który znacząco nam się zmienia to średni okres
pobytu w szpitalu, został on obniżony, co świadczy niewątpliwie o sukcesie całego personelu
medycznego  ponieważ wiążę  się  z  tym że  redukujemy zakażenia  szpitalne,  usprawniamy
procesy lecznicze.  Działamy też w  ramach poradni specjalistycznych, mamy ich 12. Jeżeli
chodzi o kolejki oczekujących do poradni (tak jak Pan doktor Kozubski wytłumaczył) czasem
one są znaczne, natomiast w zasadzie jeszcze w tym roku na przyszły rok nie zapisujemy,
czyli można uznać, że te zapisy są w jakiś sposób na bieżąco. Jedyną usługą dla  której w tym
momencie  prowadzona  jest  kolejka  oczekujących,  są  to  wysoko  kosztochłonne  badania
specjalistyczne,  czyli  tomografia  komputerowa,  tam  pojawiła  się  kolejka,  zapisy  są
realizowane już na rok 2015. Szpital w tym momencie zatrudnia 301 pracowników w ramach
umowy o pracę, w tym 19 lekarzy i 124 pielęgniarki, na mocy umów cywilno –prawnych
zatrudnionych jest 199 osób, 85 stanowią umowy zlecenia, natomiast kontrakty 104. Myślę,
że najważniejszy dla szpitala jest fakt, że nie ma takich sytuacji, że odmawiamy przyjęcia
pacjenta.  Jeżeli  chodzi o personel to od momentu,  kiedy Ja objęłam stanowisko, czyli  od
marca, nie wystąpiły żadne redukcje pracowników, ten wskaźnik jest na poziomie stosunkowo
przyzwoitym, jeżeli chodzi o rozwiązywanie umów z pracownikami zazwyczaj odbywa się to
na mocy porozumienia stron, bądź z inicjatywy pracowników. Natomiast nie zaplanowaliśmy
żadnych dużych redukcji nic z takim dużym społecznym oddźwiękiem się nie dzieje, myślę,
że  wszystko  jest  pod  kontrolą.   Jeżeli  macie  Państwo  jakieś  pytania,  chętnie  odpowiem,
jestem też do dyspozycji u siebie od 700 do 1530. 

Radny  Czesław  Jaśkiewicz –  szpital  posiada  różne  certyfikaty,  zdobycie  akredytacji
najlepszego standardu jakości usług. Dochodzą do mnie inne słuchy, że personel dostał  nowe
angaże na których jest najniższe wynagrodzenie. Jak to się ma do przyszłej jakości usług,
akredytacja certyfikat zobowiązuje, powinien być najwyższy standard, szpital zabiegał o taki
certyfikat. Jeżeli będzie słabo opłacany personel to jakość usług będzie dużo gorsza. Oprócz



tego dochodzą do mnie słuchy, że pielęgniarki mają dużo pracy administracyjnej, kiedyś tego
nie robiły tylko opiekowały się pacjentem, a teraz wykonują różne administracyjne sprawy.
Dowiedzieć się jaki stan jest pacjenta jest ciężko, ponieważ wszyscy lekarze są przyjezdni,
tylko mają dyżury.  

Dyrektor Operacyjny ARION-MED. Sp. z o.o. Gorzewo Magdalena Borowicz – jeżeli
chodzi  o  systemy kształtowania  jakości  w  lecznictwie,  to  rzeczywiście  szpital  zdobył  w
ubiegłym  miesiącu  certyfikat  ISO,  ponieważ  certyfikacja  ISO  odnosi  się  do  wszystkich
procesów,  które  dzieją  się  na  terenie  szpitala,  nie  tylko  tych  leczniczych,  ale  również
administracyjnych. W tym momencie będziemy podlegać kolejnej kontroli, to będzie kontrola
z  Centrum  Monitorowania  Jakości,  czyli  będziemy  próbowali  uzyskać  certyfikat
akredytacyjny. Akredytacja odnosi się rzeczywiście stricte  do procesów leczniczych i całej
organizacji  pracy  personelu  medycznego,  w  powiązaniu  oczywiście  do  wszystkich  usług
administracyjnych. Zależy nam jak najbardziej na tym aby tą jakość podwyższać, natomiast
Pan postrzega tutaj  jakość jako stosunek nakładu pracy,  ilości personelu do produktu jaki
produkujemy  w  tym  momencie  czyli  do  usługi  –  i  ma  Pan  rację.  Całość  procesu
akredytacyjnego  wiąże  się  z  tym,  że  oprócz  pracy  stricte  dotyczącej  udzielania  usług
medycznych  musimy  też  zwrócić  szczególną  uwagę  na  proces  przygotowywania
dokumentacji medycznej, bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo pracownika, stworzenie
komfortowych warunków pracy. Odbywa się to w sposób trudny, przede wszystkim trzeba
przełamywać świadomość ludzi i zwrócić uwagę na to, że właśnie jakość to nie jest tylko
udzielania porady medycznej. Jeżeli NFZ jako instytucja kontrolująca przychodzi na kontrole
nie oczekuje od nas , że nie zrobi wywiadu z pracownikiem, który obsługiwał pacjenta dwa
miesiące temu tylko zajrzy w dokumentację medyczną. Dokumentacja  medyczna jest częścią
procesu leczniczego, pielęgniarki rzeczywiście wykonują dużo więcej pracy, jest to związane
z  prowadzeniem dokumentacji  medycznej,  natomiast  zapewniam pana,  że  nie  ma  to  nic
wspólnego  z  czynnościami  administracyjnymi   wykonywanych  na  rzecz  szpitala,  czyli  z
obsługą  administracyjną,  czy też  finansową.  Wszystkie  działania,  które dotyczą  personelu
medycznego są skierowane na poprawę jakości procesu leczniczego, nie ma nic wspólnego z
innymi  procesami  administracyjnymi.  Mówiąc  o  jakości  i  mówiąc  o  bezpieczeństwie
pracowników,  wiem  ,że  Panie  pielęgniarki  dużo  pracują  i  bardzo  ciężko,  cały  personel
szpitala pracuje bardzo ciężko w tym momencie.  Natomiast dążymy do wspólnego celu aby
jakość pracy i jakość usług była na najwyższym poziomie, myślę że pracownicy po jakimś
czasie to docenią teraz jest to trudne, ponieważ jest taki okres gorący i rzeczywiście tej pracy
jest bardzo dużo. Warunki szpitala daleko odbiegały od normy w ogóle, jakiekolwiek jeżeli
chodzi  o  warunki  pracownicze,  od  środków  ochrony  indywidualnej  po  sprzęt  którym
dysponuje  szpital.  Coś,  za  coś  musimy  po  prostu  zrównoważyć  te  działania  tak  żeby  i
pracownik i pacjent czuli się bezpiecznie. Rzeczywiście wypowiedzenia zmieniające umowę
o pracę zostały wręczone, pensje zostały obniżone, natomiast efekt jest taki, jesteśmy już po
trzech miesiącach, czyli po okresie wypowiedzenia, że w zasadzie trzech pracowników nie
przyjęło tych warunków pracy , pozostała część przyjęła, przeszliśmy certyfikację ISO, także
myślę, że ten entuzjazm wśród pracowników nie osłabł i wszystko jest na dobrej drodze do
tego  aby ten  sukces  osiągnąć.  26  listopada mamy komisję  akredytacyjną,  liczę  na  to,  że
będziecie Państwo życzyli nam samych sukcesów. Mam nadzieję, że nam się uda to osiągnąć. 



Radny Marek Małkowski –  chciałbym wrócić do tego Pani  dyrektor  co pani  mówiła  o
usłudze która nie zostaje u nas na 100% wykonywana to jest sprawa  tomografu. W miesiącu
wrześniu chciałem skorzystać z tego ,bo miałem skierowanie i poinformowano mnie, że już
limit  został  wyczerpany i  niestety w tym roku już tego nie zrobię.  Skontaktowałem się  z
Medicus-em i poprzez Medicus trafiłem do Kutna gdzie z dnia na dzień ta usługa została
załatwiona, zrobiłem badanie i dalej mogłem kontynuować leczenie. Jak widzicie Państwo
rozwiązanie tego tematu? 

Dyrektor Operacyjny ARION-MED. Sp. z o.o. Gorzewo Magdalena Borowicz – jest mi
niezmiernie przykro, bo sama jestem w takiej sytuacji, że powinnam z takiego świadczenia
skorzystać. Natomiast my jako szpital nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wpłynąć na to,
czy NFZ da nam większy kontrakt czy nie. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne spełniamy
wszelkie warunki do wchodzenia w konkurs ofert. Te wymagania, które nakłada  na nas NFZ
my  spełniamy  na  dzień  dzisiejszy,  po  to  robiliśmy  ISO  żeby  mieć  większe  szanse  w
kontraktowaniu na przyszły rok. Efekt jest  taki,  że kontraktowania i tak nie ma, więc my
zostajemy z  tą  samą  pulą  punktów  w  tym  roku  jak  i  w  ubiegłym.  Nie  mamy żadnych
możliwości podjęcia negocjacji z NFZ, jeżeli NFZ daje nam określoną ilość punktów musimy
je wyrobić  do limitu, jeżeli chodzi o tomografię komputerową, na dzień dzisiejszy zrobiliśmy
30% nadwykonań , to są ogromne koszty ponoszone tylko i wyłącznie przez naszą spółkę dla
dobra pacjentów, niestety nie możemy sobie dalej pozwolić na finansowanie większej ilości
tych badań. Uważam, że okres do września i tak był mocno nadwyrężony jeżeli chodzi o
naszą  gospodarkę  finansową i  to  robiliśmy tylko  i  wyłącznie  żeby zapewnić  jakikolwiek
komfort leczenia naszym pacjentom. W ramach opieki szpitalnej nasi pacjenci oczywiście  te
badania mają wykonywane na bieżąco,  nie ma zakłóceń w tym temacie.  Natomiast jeżeli
chodzi o ambulatoryjne świadczenia nie jestem w stanie po prostu bez dobrej woli ze strony
NFZ zwiększania kontraktu, nie jestem w stanie tego kontraktu podważyć.

Radny Marek Małkowski – a jak Kutno załatwia tą sprawę.?

Dyrektor Operacyjny ARION-MED. Sp. z o.o. Gorzewo Magdalena Borowicz – to nie
jest  pytanie do mnie.  NFZ ogłasza konkurs,  przetarg my możemy tylko się  przygotować,
przygotować  szpital  do  tego  żeby  on  jak  najkorzystniej  wypadł  w  tej  ofercie,  ponieważ
kontraktowanie tych usług działo się jeszcze w ubiegłym roku, nie miałam wpływu. Myślę, że
na nasz szpital i na nasz mały kontrakt, ten kontrakt dotyczący tomografii nie jest taki niski.
Natomiast takie sytuacje będą się teraz zdarzać idzie koniec roku, limity punktów się kończą
więc myślę, że kolejki na 2015 rok w wielu miejscach się pojawią. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – ponieważ była Pani gościem naszej komisji
kilka miesięcy temu i poruszaliśmy temat dostawy energii do bloków w Kruku. Czy mogłaby
Pani  nam  powiedzieć  na   jakim  etapie  stanęły  negocjacje,  jak  został  rozwiązany  ten
problem. ?



Dyrektor  Operacyjny  ARION-MED.  Sp.  z  o.o.  Gorzewo  Magdalena  Borowicz –  ten
problem nie został jeszcze rozwiązany, ani energia elektryczna, ani sieć wodno kanalizacyjna
w tym monecie nie jest obszarem zainteresowań. Szczerze mówiąc liczę na to, że z państwa
strony jakieś rozwiązanie nastąpi, ponieważ nasz szpital przechodzi tak liczne teraz zmiany.
Nie jestem w stanie obciążać dodatkowo jeszcze energią i siebie i pracowników i ingerować
w sprawy energii  i  wodę,  najbardziej  mnie  interesuje  teraz  zrobienie  porządku wewnątrz
szpitala. Natomiast dziękuję za zwrócenie uwagi na ten temat, sprawa jest do tej pory nie
rozwiązana  także  oczekuję  wsparcia  od  Państwa.  Myślę,  że   z  dobrym  skutkiem  i  dla
mieszkańców i dla szpitala, bo ten okres nieuchronnie się zbliża kiedy zarząd spółki po prostu
będzie musiał podjąć jakieś bardziej radykalne działania żeby to zabezpieczyć dobro firmy.
Koszty związane z dostarczaniem, pośrednictwo w obrocie energią elektryczną nie są naszą
działalnością, ani statutową, ani nie leżą w sferze naszych zainteresowań. Dziękuję i liczę na
to że Państwo się tematem zainteresują.

Radny  Czesław  Jaśkiewicz –  na  Kruku  było  laboratorium  analityczne  i  zostało
zlikwidowane, jeżeli wyniknie potrzeba wykonania badan na cito  to jest problem.

Dyrektor  Operacyjny  ARION-MED.  Sp.  z  o.o.  Gorzewo  Magdalena  Borowicz –  w
strukturze organizacyjnej naszego szpitala jest wpisane laboratorium, na mocy dzierżawy, my
to laboratorium musimy prowadzić i prowadzimy je. Posługujemy się  firmą zewnętrzną, a
naszym podwykonawcą w tym momencie jest „ALA”, dokładnie zwarta w nim „Przygoda”,
która obsługuje też placówki w Płocku, mają dobrą opinię. nie wiem jaki czas realizacji jaki
pana zadawalał badania, ale badania w trybie cito na terenie szpitala są wykonywane w trybie
cito. Dla mnie cito to jest kwestia do godziny oczekiwania przy jakiś nagłych przypadkach.
Natomiast wszystkie badania planowe są wykonywane. Myślę, że ten temat jest pod kontrolą
więc  nie  powinno  być  żadnych  problemów.  Nasi  pacjenci  są  na  bieżąco  diagnozowani  i
zarówno jeśli chodzi o badania laboratoryjne i diagnostykę obrazową. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski –  Pani  dyrektor  w  swoim
sprawozdaniu mówiła o pracownikach, 301 pracowników, 124 pielęgniarek,  mówiła  też o
racjonalizacji  zatrudnienia,  o  jakości,  o  tym że  są  nowe  angaże.  Mnie  interesuje  drobna
sprawa ale bardzo istotna, dla tych 124 pielęgniarek – jaka jest średnia płaca pielęgniarki?.

Dyrektor Operacyjny ARION-MED. Sp. z o.o. Gorzewo Magdalena Borowicz – ciężko
byłoby  w  tym  momencie  wyciągnąć  średnią,  ponieważ  nasze  pielęgniarki  ,  zanim
wprowadziliśmy zmianę w wynagrodzeniu ich spektrum zarobków wahało się od 3.900 zł.
brutto  do 1.680 zł.  różnice  były bardzo duże  w wynagrodzeniach  i  nie  podyktowane tak
naprawdę żadnym racjonalnym wskaźnikiem, czy specjalizacja, czy też straż pracy. W tym
momencie my wyczyściliśmy wszystkie dodatki funkcyjne, wszystkie dodatki wynikające z
innych  wykonywanych  czynności,  które  nawet  nie  miały  uzasadnienia  kadrowego  oraz
dodatki  stażowe.  Jesteśmy  w  tym  momencie  na  etapie  przywracania,  dyskutujemy  ze
Związkami  zawodowymi   ponieważ  nasze  racje  są  troszeczkę  różne,  ja  inaczej  sobie
wyobrażam system finansowania pracowników, chciałabym aby było to uzależnione od efektu
ich  pracy czyli  od  wykonania  kontraktu,  od  tego  ile  czasu  poświęcają  w  prace,  związki



zawodowe cały czas dążą do tego żeby przywrócić dodatki stażowe. Dziś jesteśmy na etapie
negocjacji  ,  natomiast  pielęgniarki,  większość  pielęgniarek  zarabiało  dużo  lepiej  niż  w
instytucjach  w  których  do  tej  pory  pracowałam  w  Warszawie,  także  uważam,  że
wynagrodzenie było nie  tyle  godne,  co bardzo dobre.  To nie  dotyczy też personelu tylko
pielęgniarskiego, zarobki w szpitalu były bardzo dobre do tej pory. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – jeżeli nie ma więcej pytań,
bardzo serdecznie pani dyrektor dziękuję. Życzymy sukcesów i żeby nie było gorzej, a lepiej. 

 ZOZ Szkol-Med. s.c.

Kierownik  NZOZ  Szkol-Med  Grażyna  Szczerbicka –  przedstawiła  sprawozdanie  ze
świadczeń NZOZ Szkol-Med. s.c. za rok szkolny 2013/2014 –  materiał na piśmie stanowi
załącznik do protokołu.

Radna Lidia Pawikowska -  nie wiem, czy już weszła, czy ma wejść ustawa zabraniająca
sprzedaży chipsów i innych słodyczy w sklepikach szkolnych.? Czy w zakresie obowiązków
Szkol- Med. będzie kontrola tego w szkołach.?

Kierownik  NZOZ  Szkol-Med  Grażyna  Szczerbicka –  ustawa  już  weszła,  będzie
ograniczenie  i  przede  wszystkim  zabranianie  słodyczy,  chipsów  w  szkołach.  Nasze
pielęgniarki prowadzą nadzór sanitarny w każdej szkole, sprawdzamy warunki sanitarne, do
tych  sklepików  też  czasami  docieramy.  Większe  zadanie  to  jest  dla  Stacji  Sanitarno
Epidemiologicznej,  ale  niemiej  na co dzień też staramy się  zwracać uwagę i  docierać do
sklepików.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – dziękuję Pani kierownik za
współpracę,  za  obowiązek  przybycia.  Powiedziała  Pani,  że  współpraca  z  dyrekcjami,  ze
szkołami  się  układa  pomyślnie,  to  życzymy  dalszej  współpracy.  Aby przybywało  dzieci,
żebyście Państwo mieli dodatkowe środki które potrzebne są.

Kierownik NZOZ Szkol-Med Grażyna Szczerbicka – dziękuję całej  radzie,  że mogłam
uczestniczyć, przekazywać informację o moim zakładzie. Zakład jest na zasadzie spółki, jest
nas trzy osoby które zawiadują tym zakładem, mi przypadł udział kierowania tym zakładem.
Również Państwu życzę dalszych owocnych obrad,  wygrania w wyborach i abyśmy spotykali
się dalej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – mieliśmy jeszcze w planie,
w  tym  punkcie  dwie  jednostki,  jest  to  Wojewódzka  Stacja  Pogotowia  Ratunkowego  i
Transportu Sanitarnego, niestety Pani kierownik nie przybyła, nie wiemy dlaczego, choć na
każdej  sesji,  kiedy  jest  zapraszana  była.  Kolejna  jednostka  to  Wojewódzki  Samodzielny
Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego
w Gostyninie Zalesiu, tu niestety nie mieliśmy okazji w ciągu tej kadencji, chociaż mógłby



być  oddelegowany  jakiś  pracownik,  albo  chociaż  jakaś  informacja  na  piśmie.  Zawsze
dostajemy pismo od Pani  dyrektor,  że  jakieś  sprawy ważniejsze,  rozumiemy to  tylko,  że
można  by  było  przybyć.  Jeżeli  wkładamy  to  w  plan  pracy,  chcieliśmy  aby  przedłożyć
informację, to był punkt Pana radnego żeby to się znalazło, ale niestety nie. Nie ma tych osób.

Do punktu 6

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Miasta  Gostynina  w  roku
szkolnym 2013/2014.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  witam  na  sali  Panią
inspektor oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli Panią Grażynę
Pączek. 

Inspektor ds. oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli  Grażyna
Pączek –  przedstawiła  informacje  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Miasta
Gostynina  w  roku  szkolnym  2013/2014  –  materiał  na  pismem  stanowi  załącznik  do
protokołu.

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska –  ponieważ  zgłosiła  się  do  mnie  mama
dziewczynki  niepełnosprawnej,  która  do  tej  pory  korzystała  z  pomocy  rehabilitanta  i
pedagoga w jednej z płockich fundacji, natomiast dziewczynka w tej chwili skończyła 7 lat i
ta pomoc już jej nie przysługuje. Czy miasto w jakiś sposób może wspomóc taką rodzinę,
dziewczynkę opłaceniem rehabilitacji i pedagoga, bo z tych informacji które posiada mama
wynika, że inne gminy w jakiś sposób partycypują w kosztach tej rehabilitacji i pedagoga.

Inspektor ds. oświaty w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli  Grażyna
Pączek – trudno mi w tej  chwili powiedzieć, należało by sprawdzić w przepisach, proszę
skierować Ją do nas.  Czasami ludzie  mówią,  a  niekoniecznie dokumenty które przynoszą
okazują  się,  że  nie  spełnia  warunków,  są  pewne określone  niepełnosprawności,  np.  jeżeli
chodzi o zwroty koszty dojazdu, przy gimnazjach i szkołach podstawowych są to wszystkie,
natomiast  przy szkołach ponadgimnazjalnych są tylko określone niepełnosprawności,  przy
których można koszty zwrócić rodzicom. Każda sytuacja jest indywidualna, musi się do nas
zwrócić. 

(salę posiedzeń opuścił radny Andrzej Robacki)
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  czy  jakieś  uwagi  do
przedstawionego sprawozdania? 

Uwag brak.

Za przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w
roku szkolnym 2013/2014, głosowano następująco:

za- 11, przeciw – 0, wstrzymało się -0
Informację przyjęto.



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – dziękuję Pani inspektor za
przybycie, dziękuje za współpracę. Ogłaszam 15 minut przerwy.

(Po przerwie….)

Do punktu 7

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego p. n. „Przytorze”.

(na salę posiedzeń przybył radny Andrzej Robacki)

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  witam na sali Pana Jacka
Toruniewskiego  naczelnika  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  oraz  Pana
Włodzimierza  Frontczaka  naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Jacek  Toruniewski –
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  p.n. Przytorze obejmuje obszar położony
przy terenach kolejowych pomiędzy ul. Ozdowskiego i ul.  Czapskiego. projekt planu uzyskał
wszystkie wymagane uzgodnienia w związku z wyłożeniem planu do publicznego wglądu,
nie złożono żadnych wniosków ani uwag. Korzyści, które płyną z uchwalenia tego planu to
uporządkowanie układu komunikacyjnego oraz stworzenie, wydzielenie działek budowlanych
i  wydzielenie  terenu zielonego wzdłuż terenów kolejowych.  Odnośnie tekstu planu,  który
Państwo dostaliście odnośnie tego projektu, w § 13 były wykropkowane miejsca odnośnie
procentowych stawek opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek utworzenia
planu,  zgodnie  z  ustawą  i  z  założeniami  jakimi  projektanci  przyjęli,  w  pkt.  1)  30% dla
terenów MW/U,  w pkt. 2) 30% dla terenów MN/U, w pkt. 3) 30% dla terenów MN oraz w
pkt. 4) 0% dla pozostałych terenów. 

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 12, przeciw – 0,  wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 262/LVI/2014  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 8

Podjecie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
– drzewa z gatunku „Dąb szypułkowy”.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i
Leśnictwa Włodzimierz Frontczak –  podjęcie  tej  uchwały jest  związane ze zdarzeniem,
które miało miejsce w nocy z 14 na 15 lipca kiedy był silny wiatr i doszło do oderwania
gałęzi  z  drzewa,  które  jest  pomnikiem przyrody.  Chodzi  o  drzewo,  które  znajduje  się  na
terenie  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji,  chodzi  o  drzewo,  które  stoi  przy  ul.
Sportowej. Zaszła taka potrzeba aby przeprowadzić tam pewne prace pielęgnacyjne przy tym
pomniku przyrody, ponieważ następnego dnia, czyli  15 lipca dokonana została, przez osoby
urzędu wizja,  z której  wynikło,  że  trzeba przede wszystkim usunąć skutki  tej  oderwanej
gałęzi i dokonać pewnych zabiegów pielęgnacyjnych w koronie tego drzewa. Tego typu prace
aby mogły być wykonane przy pomniku przyrody muszą one być wykonane przez firmy,
przez  podmioty  które  specjalizują  się  w  takich  pielęgnacjach  drzew,  mają  odpowiednie
uprawnienia do pracy przy drzewach, które są pomnikami, a przede wszystkim rozpoczęcie
takich robót musi być poprzedzone uchwałą rady, ponieważ tak stanowią przepisy o ochronie
środowiska, organ który ustanawia pomnik musi również podjąć decyzję co do zakresu tych
prac pielęgnacyjnych. W § 2 tej uchwały mamy zakres tych robót które planowane  są do
wykonania  usunięcie  suchych i  chorych gałęzi  oraz  konarów, bezpośrednio  stwarzających
zagrożenie  bezpieczeństwa;  usunięcie  fragmentów  złamanych  i  nadłamanych  konarów  i
gałęzi  zawieszonych  w  koronie  drzewa  i  stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwa  dla
otoczenia;  oczyszczenie  i  zabezpieczenie  środkiem  dezynfekującym  miejsc  ubytków
powierzchniowych powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi. Na komisji  podło pytanie,
Pan radny Kalinowski  pytał  ile  mamy na terenie  miasta  pomników przyrody – wtedy Ja
powiedziałem, że dwa, ale to nie jest prawda tych pomników jest więcej, na terenie samego
MOSiR-u mamy trzy takie drzewa, te pomniki były ustanowione dość dawno  bo w 1974r. ale
mamy np. z 1992r. dąb szypułkowy na terenie rodzinnych ogródków działkowych Bratoszewo
mamy dąb  Robert, to jest na terenie prywatnym ul.Słowackiego 3, mamy dąb Przemko, też
teren  prywatny ul.  3-  go  Maja  31  i  teren  pomiędzy blokiem mieszkalnym nr  8  przy ul.
Legionów Polskich a Miejskim Przedszkolem nr 2. Jest w sumie 7 sztuk.

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 12, przeciw – 0,  wstrzymało się – 0



UCHWAŁA NR 263/LVI/2014  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od
nieruchomości na 2015 rok.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  przedstawiliśmy  projekt  uchwały  w  sprawie
określenia  wysokości  rocznych stawek podatku od nieruchomości.  Stawki te  corocznie są
waloryzowane  przez  Ministra  Finansów o  wskaźnik  wzrostu  cen  detalicznych  towarów i
usług konsumpcyjnych, który ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W uchwale
na 2015 rok zaproponowano stawki podatkowe obowiązujące w bieżącym roku. Utrzymanie
stawek  podatku  od  nieruchomości  na  poziomie  bieżącego  roku  będzie  miało  wpływ  na
realizację  zadań  jakie  ma  do  wykonania  gmina,  ponieważ  podatek  ten  zarówno  od osób
fizycznych  jak  i  prawnych  stanowi  znaczącą  pozycję  w  dochodach  własnych.  Również
pośrednio będzie miał wpływ na wysokość wskaźnika limitu zadłużenia, który uzależniony
jest  od  wysokości  osiągniętego  dochodu.  Ustalenie  stawek  na  proponowanym  poziomie
spowoduje, że wpływy do budżetu będą niższe o około 426.000,00 zł. niż gdyby były przyjęte
stawki maksymalne. 

Opinie komisji:
Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  –  opinia  pozytywna  wraz  ze  zgłoszonymi
wnioskami: 
• stawkę w § 1 ust. 1 pkt. 1 ) od gruntów  lit. a) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni  - zmienić na 0,80 zł. 

• stawkę  w  §  1  ust.  1  pkt.  2)  od  budynków  lub  ich  części:  lit.  a)  mieszkalnych  od  1
m2powierzchni użytkowej – zmienić na 0,69 zł. 

• oraz w § 1 ust. 1 pkt. 2) od budynków lub ich części ,  lit. b) związanych z prowadzeniem
działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – zmienić na 19,95
zł. 

Komisja  Spraw Obywatelskich,  Zdrowia  i  opieki  Społecznej -  opinia  pozytywna  wraz  ze
zgłoszonymi wnioskami: 
• stawkę w § 1 ust. 1 pkt. 1 ) od gruntów  lit. a) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni  - zmienić na 0,80 zł. 

• stawkę  w  §  1  ust.  1  pkt.  2)  od  budynków  lub  ich  części:  lit.  a)  mieszkalnych  od  1
m2powierzchni użytkowej – zmienić na 0,69 zł. 

• oraz w § 1 ust. 1 pkt. 2) od budynków lub ich części ,  lit. b) związanych z prowadzeniem
działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – zmienić na 19,95
zł. 



Radny  Paweł  Kalinowski –  chciałbym  podtrzymać  moje  wniosku,  które  złożyłem  na
komisjach, aby obniżyć stawki podatkowe od gruntów związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Wydaje mi się, że to że  dzisiaj  obniżamy niektóre stawki to dobrze, bo wpłynie to na pewno
korzystnie na rozwój tych małych i średnich przedsiębiorstw. Powoli dorównujemy stawkom
innym w innych miastach, myślę, że powinniśmy w ten sposób myśleć i w przyszłości aby
również stawek nie windować do góry, abyśmy te stawki starali się utrzymywać na poziomie,
który jest. Mam nadzieję, że pomoże to miastu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – są wnioski  z dwóch komisji.
Kto z Państwa jest za tym, aby  wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz
Komisji Spraw Obywatelskich, o zmianę § 1   ust. 1 pkt. 1 ), w § 1 ust. 1 pkt. 2), w § 1 ust. 1
pkt. 2) te stawki zmienić, to co proponowały komisje.

Za wnioskiem głosowano następująco:
za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się -0

Wniosek przyjęto.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały wraz z przyjętym wnioskiem głosowano następująco:
za – 12, przeciw – 0,  wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 264/LVI/2014  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków
transportowych w roku 2015. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – podobnie jak w poprzedniej uchwale w sprawie
określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych,  również  proponujemy
pozostawić te stawki na poziomie bieżącego roku. Podatek wymierzany jest dla samochodów
ciężarowych o różnej masie całkowitej, te stawki się różnicują w zależności o tego jakie co
jest przedmiotem opodatkowania, a są to samochody ciężarowe o różnej dopuszczalnej masie
całkowitej, ustalane są w zależności od liczby osi lub rodzaju zawieszenia , są to stawki dla
ciągników siodłowych i balastowych, stawki od przyczep i naczep również, które różnicują
się  w  zależności  od  masy  całkowitej.  Chciałam  jeszcze  wprowadzić  autopoprawkę  –
proponujemy wykreślić w tytule w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2015, tą część „w roku 2015.” Pan radny Łosiewicz pytał na komisji
jakie jest  zadłużenie z  tytułu tego podatku, zadłużenie ogółem  na dzień 31 października
165.865,00 zł. w tym od osób fizycznych 152.055,00 zł. i od osób prawnych 13.810,00 zł. 



Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 12, przeciw – 0,  wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 265/LVI/2014  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  zakładu
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2015 roku. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje w
formie  zakładu  budżetowego,  który  powinien  pokrywać  koszty  swojej  działalności  z
osiągniętych   przychodów.  Na  pokrycie  kosztów  przychodów  ta  jednostka  nie  osiąga  w
związku z tym istnieje konieczność dotowania  postaci dotacji przedmiotowej i na 2015 rok
skalkulowano  stawkę  dotacji  w  kwocie  4,16  zł.  jako  dopłatę  do  utrzymania  1  m2

administrowanych obiektów, a uzasadnieniem dla dotowania MOSiR-u jest niska rentowność
prowadzonych  obiektów  oraz  ponoszenie  dużych  nakładów  na  ich  utrzymanie  m.in.  jak
energia elektryczna, energia cieplna i koszty pracownicze. 

Opinie komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna.

(salę posiedzeń opuścili radni: Paweł Kalinowski i Marek Małkowski)

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

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

UCHWAŁA NR 266/LVI/2014  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 12

Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.

Skarbnik Miejski  Bożena Sokołowska –  przedstawiliśmy Państwu informację  dotyczącą
wymiaru podatku rolnego na 2015 rok w kwocie, która zgodnie z komunikatem prezesa GUS
z  dnia  20  października  bieżącego  roku  wynosi  61,37  zł.  Kwota  ta  jest  ustalana  według
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy.  Po  przeliczeniu  podatek  rolny  będzie  wynosił  dla  gospodarstw  rolnych,  dla
których przyjmuje się od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 5 dt żyta, będzie to
kwota 153,43 zł. natomiast dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego oblicza się podatek
przyjmując równowartość pieniężną 5 dt żyta i będzie to kwota 306,85 zł. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  te  informacje  zostały
przedstawione na Komisjach. Czy ktoś ma uwagi do tej informacji.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.
 
Za  przyjęciem  informacji  dotyczącej  wymiaru  podatku  rolnego  na  2015  rok  głosowano
następująco:

za- 10, przeciw – 0, wstrzymało się -0
Informację przyjęto.

Do punktu 13

Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2015 rok. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – podobnie jak w poprzedniej informacji podajemy
stawkę przyjętą do wyliczenia podatku leśnego na 2015 rok, jest to kwota 188,85 zł. Stawka
podatku  leśnego  stanowi  równowartość  pieniężną  0,220  m3 drewna  i  obliczana  jest  na
podstawie średniej  ceny sprzedaży drewna uzyskanej  przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Będzie ona liczyła po przeliczeniu dla 1 ha,
fizycznego lasu 41,55 zł. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.
 
Za  przyjęciem  informacji  dotyczącej  wymiaru  podatku  rolnego  na  2015  rok  głosowano
następująco:

za- 10, przeciw – 0, wstrzymało się -0
Informację przyjęto.

Do punktu 14

Informacja o pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w roku 2014.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  proszę  Państwa  mam
wszystkie sprawozdania, czy mam je odczytywać? Na każdej komisji były odczytywane.

Sprawozdań nie odczytano.
Radny  Czesław  Jaśkiewicz –  w  planie  mojej  komisji  był  punkt  dotyczący  Budżetu
Obywatelskiego.  Na  dzień  dzisiejszy,  z  tego  co  wiem Pani  Premier  Kopacz  rozmawia  z
koalicją i chce wprowadzić to jako punkt obligatoryjny do ustawy o samorządzie gminnym. 

(Na salę posiedzeń przybył radny Marek Małkowski)

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – rozumiem, że przyjmujemy
sprawozdania.

Do punktu 15

Informacja o pracy Rady Miejskiej w roku 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała sprawozdania:
• sprawozdanie  z  pracy  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  za  okres  od  stycznia  do

października 2014r. -  sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
• sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej VI kadencji – sprawozdanie stanowi załącznik

do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag do sprawozdań. 

Za przyjęciem sprawozdań głosowano następująco:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się -0

Sprawozdania przyjęto.

Do punktu 16

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała:
• informację  o  oświadczeniach  majątkowych  złożonych  Przewodniczącemu  Rady

Miejskiej przez radnych Rady Miejskiej w Gostyninie wg. stanu na dzień 31 grudnia
2013r. oraz na 2 miesiące przez upływem kadencji, wg. stanu na dzień 21 września
2014 roku – informacja stanowi załącznik do protokołu. 

• pismo z Urzędu Skarbowego w Gostyninie dot. przeprowadzenia analizy oświadczeń
majątkowych  radnych  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  za  2013r.   –  pismo  stanowi
załącznik do protokołu.

• pismo Wojewody Mazowieckiego dot. analizy oświadczeń majątkowych złożonych za
2013  rok  Burmistrza  Pana  Włodzimierza  Śniecikowksiego  oraz  Przewodniczącej
Rady Jolanty Syski – Szymczak – pismo stanowi załącznik do protokołu. 

• pismo  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Kutnie  dot.   analizy  oświadczenia
majątkowego Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie



sp.  z  o.o.  oraz  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Gostyninie  Pana
Dariusza Lewandowskiego – pismo stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 17

Przyjęcie protokołu z   LV  sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – czy ktoś z Państwa radnych
ma uwagi do protokołu.?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do protokołu.

Za przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:
za – 9 przeciw – 0 wstrzymało się – 2

Protokół przyjęto.

Do punktu 18

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Radca Prawny Katarzyna Majzner – Ja zostałam zobligowana do udzielenia odpowiedzi.
Pani Radna Lidia Pawikowska – pytała o oświetlenie między sklepem Netto a ul. Moniuszki –
oczywiście to oświetlenie zostanie sprawdzone, jeżeli faktycznie nie działa zostaną podjęte
czynności aby to wymienić.
Radny Andrzej Robacki – zadał dwa zapytania. Pierwsze zapytanie czy podjęto działania w
sprawie dochodzenia  od Pana Włodzimierza Śniecikowskiego odszkodowania w wysokości
159.000,00 zł.  za  szkodę,  w związku z zamianą  działek.  Pan radny sam przyznał,  że   ta
odpowiedź  była  udzielana  na  poprzedniej  sesji,  pan  ją  nawet  przytoczył.  Potwierdzam tą
odpowiedź, że w chwili obecnej nie ma takiej prawnej możliwości , tak jak było w tym piśmie
odpowiedź  udzielona.  Drugie  pytanie  było  skierowane  do  Pani  Wiceburmistrz  –  co  pani
zrobiła jako Wiceburmistrz celem zabezpieczenia roszczeń cywilno –prawnych naszej gminy
o bezpodstawnym wydatkowaniu  kwoty 7,5 mln  zł.  na  rzecz  spółki  Termy Gostynińskie.
Odnosząc się, czy w ogóle gmina ma jakieś roszczenia, czy one zasadne, czy nie są zasadne –
potwierdzam,  że  zastępca  burmistrza  nie  jest  samodzielnym  organem,  który  może
samodzielnie  występować w imieniu gminy. Pani Wiceburmistrz nie podejmowała żadnych
działań w tym kierunku, ponieważ takich działań nie mogła samodzielnie podejmować. 
Pani Radna Agnieszka Korajczyk –Szyperska – wniosła zapytanie, czy wpłynął do Urzędu
przelew za sprzedaż działek pod Termy Gostynińskie, jeżeli nie to jaki termin wpłaty, jaka
wysokość ma wpłynąć.?  Żadne środki  nie  wpłynęły do tej  pory,  na chwilę  obecną takich
środków nie było.
Pan Radny Arkadiusz Szulczewski – czy planowana jest naprawa drogi położonej przy rzece
Skrwie między ul.  Wspólną a ul.  Dybanka?.  Dostałam informacje,  że jest  w opracowaniu
projekt  urządzenia  tej  drogi,  także  sprawa jest  w toku.  Odnośnie  zalewu Piechota  –  aby
przywrócić ten teren miastu. Ja pamiętam, że chyba w 2007 roku, mniej więcej 7 – 8 lat temu
były podejmowane działania żeby ten zalew przywrócić już wtedy. Jest to skomplikowana
procedura, wymaga przeprowadzenia konsultacji i dopiero wynik konsultacji idzie do Prezesa
Rady  Ministrów  –  niestety  te  konsultacje,  jak  pamiętam  były  dla  miasta  niepomyślne,
mieszkańcy nie wyrazili zgody na odłączenie się z terenu gminy i przyłączeniu do terenu



miasta. Jeżeli będzie taka wola, to od nowa te wszystkie czynności przeprowadzać, to jest
bardzo pracochłonne, wymaga tych konsultacji – wtedy nie przyniosło to rezultatu. 

Do punktu 19

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała pisma: 
• Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  w sprawie przekazania według właściwości

pisma Pani Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej z dnia 6 października 2014r. dotyczące
działalności Burmistrza Miasta Gostynina,

• korespondencję  elektroniczną  Agnieszki  Korajczyk  –  Szyperskiej  nadesłaną  do
Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  dotyczące  Urzędu  Miasta  Gostynina  „Pilne
przeprowadzenie  kontroli  działań  skazanego prawomocnym wyrokiem,  odwołanego
przez Wojewodę Mazowieckiego, Burmistrza P. Włodzimierza Śniecikowskiego”.

• Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  skierowane  do  Burmistrza  Miasta
Gostynina z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w skardze Pani
Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. 

• odpowiedź  Burmistrza  Miasta  Gostynina  na  skargę  pani  Agnieszki  Korajczyk  –
Szyperskiej.

Pisma stanowią załącznik do protokołu. 

Radna Lidia Pawikowska – ciężko będzie Mi to powiedzieć, są chwile w życiu, których się
nie zapomina, takimi chwilami była Moja praca przez dwie kadencje, spędzone z Państwem
za  które  chciałam  podziękować.  Podziękować  wyborcom  za  głosy  oddane,  za  zaufanie
obdarzone  i  wam moi  drodzy koledzy,  przyjaciele,  znajomi,  za  współpracę.  Wszystkiego
dobrego, życzę sukcesów w nadchodzących wyborach. 

Radny  Marek  Małkowski  –  też  chciałem  podziękować  za  współpracę  w  tej  obecnej
kadencji, mimo różnych zdarzeń.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  będzie  okazja,  aby
podziękować sobie wzajemnie. 

Radny Arkadiusz Szulczewski –  chciałem Państwu podziękować za  wsparcie  w tym co
udawało mi się robić, w akcjach charytatywnych, chciałem podziękować imiennie; Agnieszce,
Joli, Andrzejowi, Uli,  Czesiowi, Lidzi za to ze wspieraliście i pomagaliście chorym dzieciom.
Jeżeli mogę to chciałbym też zaprosić na X tego rodzaju imprezę, turniej charytatywny dla
dwójki kolejnych dzieci 8 listopada, godz. 1000 na hali. Zapraszam - jest też opcja pamiątek
sportowych, dla koneserów bardzo cennych związanych z Wisłą Płock, Wisłą Karków, Wisłą
Orlen Płock.  Zachęcam, zapraszam, z góry dziękuję za zaangażowanie i wsparcie. Dziękuję
też za pracę, ale  mało owocną, dziękuję. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w imieniu Burmistrza Miasta
zapraszam państwa na uroczystości 11 listopada, we wtorek na rozpoczęcie Mszą Św. o godz.
1130, w kościele przy ul. Jana Pawła i przemarsz pod miejsca pamięci, jak również o godz.
1300 w  sali  Miejskiego  Centrum Kultury  akademia  poświęcona  tej  rocznicy.   Zapraszam
Państwa bardzo serdecznie. 



Do punktu 20

Zamkniecie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  dziękuję  Państwu  za
przybycie, zamykam obrady LVI sesji Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska.
A. Piechocka.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak


