
                                                        PROTOKÓŁ NR XLIV/2013

            z posiedzenia XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji
                                                         z dnia 12 grudnia 2013 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 8

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 16.00, a zakończono o godzinie 16.30.

Obecni na sali posiedzeń radni Andrzej Robacki, Agnieszka Korajczyk – Szyperska,
Małgorzata Kostun – Sowa, nie podpisali listy obecności.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – Witam Państwa bardzo serdecznie.
Otwieram nadzwyczajną XLIV sesję Rady Miejskiej. Witam pana Burmistrza wraz z pracownikami
Urzędu Miasta, witam wszystkich radnych przybyłych na obrady, przedstawicieli prasy, telewizji
oraz mieszkańców miasta Gostynina. Sesja dzisiejsza została zwołana na wniosek pana Burmistrza
Włodzimierza Śniecikowskiego.

Do punktu 2

Przyjęcie porządku obrad.

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

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.
4. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb  zawarcia  umowy

dzierżawy działki nr ew. 601 wraz z odwiertem badawczo – eksploatacyjnym Gostynin –
GT-1 na rzecz Term Gostynińskich Spółka z o.o. w Gostyninie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego

Agencji Rozwoju i Promocji "ZAMEK" Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyninie.
7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013.
8. Zamknięcie obrad.



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak - chciałabym wycofać z posiedzenia
obrad  punkt  5  "Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zwolnień  przedmiotowych  z  podatku  od
nieruchomości". Tym samym nasz porządek zakończony byłby punktem 7. Kto z Państwa radnych
jest za przyjęciem proponowanego porządku ?

Radny Paweł Kalinowski – chciałbym złożyć wniosek formalny, żebyśmy dzisiaj nie rozpatrywali
projektów uchwał, ze względu na to, że niektórzy radni w tym ja otrzymali projekty uchwał na pięć
minut  przed  sesją.  W przyszłym tygodniu  mamy posiedzenia  komisji.  Uważam,  że  te  projekty
uchwał  powinny  przejść  przez  komisje,  żebyśmy  najpierw  podjęli  merytoryczną  dyskusję  na
komisjach, a dopiero później spotkali się na posiedzeniu sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  projekt  uchwały  w  sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina nie wiąże się z żadną zmianą podwyżki,
tylko ze zmianami związanymi z pewnymi składnikani tej pensji. To jest kwestia tylko tego, że
została  zwrócona  przez  RIO  nam  uwaga,  że  od  2008  roku  nie  została  dokonana  zmiana.  W
uzasadnieniu nie zostały zmienione warunki stażowe. Tu się nic nie zmienia,  zmienia się tylko
kwota stażu, dodatek funkcyjny. Pensja zostaje na tym samym poziomie co było do tej pory.

Radny Paweł Kalinowski – chodzi mi o to, że otrzymujemy uchwały na chwilę przed sesją. Nie
zdążyłem się  z  tymi  uchwałami zapoznać.  Uważam, że  jeżeli  z  tym poczekamy do przyszłego
tygodnia nic się nie stanie. Nie możemy podejmować decyzji nie znając.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – dlatego mamy sesję nadzwyczajną
żebyśmy zajęli się tylko tymi punktami.

Radny  Paweł  Kalinowski –  to  są  bardzo  poważne  punkty  pani  Przewodnicząca.  To  jest  mój
wniosek poza tym Rada może nie przegłosować przecież. Uważam, że dzisiaj nie powinniśmy się
na ten temat tutaj pochylać.

Radca prawny Eliza Kacprzycka – chciałabym tylko powiedzieć, że w związku z prowadzoną
kontrolą RIO to chociażby to wynagrodzenie Burmistrza jest sprawą pilną. Pozostałe rzeczy też
gdyby nie wymagały sesji nadzwyczajnej, pan Burmistrz nie zwoływałby tej sesji. To są istotne
sprawy dla rozwoju miasta, dla uregulowania pewnych rzeczy prawnie i formalnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – wniosek został  złożony. Kto z
Państwa radnych jest w takim razie za wnioskiem pana radnego Kalinowskiego, o przełożenie tych
punktów na następne obrady komisji, a potem zwołania jeszcze nowej sesji ? Kto z Państwa jest za
tym, aby w ogóle sesję odwołać ?

Za odwołaniem sesji głosowano następująco:

                           za – 1                           przeciw – 7                    wstrzymało się – 0

Następnie radni Andrzej Robacki, Agnieszka Korajczyk – Szyperska, Małgorzata Kostun – Sowa i
Paweł Kalinowski  opuścili salę posiedzeń.



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – pierwszy raz w życiu spotkałam
się z  takim nieodpowiedzialnym podejściem radnych.  W takim razie  nie  mam quorum,  a  więc
zamykam obrady.

Spisała:
A. Piechocka
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