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

z dnia 15 stycznia 2014 roku.

Stan – 15
Obecni -11

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1830, a zakończono o godzinie 1905.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski –  z  upoważnienia  Pani
Przewodniczącej otwieram obrady nadzwyczajnej XLVII sesji Rady  Miejskiej, zwołanej na
wniosek Pana Burmistrza Miasta Włodzimierza Śniecikowskiego. Witam wszystkich radnych,
witam Pana Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego wraz z pracownikami Urzędu. Witam
obsługę telewizyjną, media, mieszkańców Gostynina. Chcę poinformować wysoką Radę, na
podstawie listy obecności,  że  na  15 radnych Rady Miejskiej  w Gostyninie  w dzisiejszej
nadzwyczajnej sesji uczestniczy 11 radnych, co oznacza, że jest wystarczająca ilość radnych
do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Do punktu 1

Przyjęcie porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – odczytał porządek sesji.
Czy ktoś z państwa ma propozycję zmian do przedstawionego porządku obrad.?

Radny Andrzej Robacki – w kwestii formalnej chciałem prosić o uzasadnienie zwołania
nadzwyczajnego trybu tej sesji.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski –  odczytam  pismo  jakie  Pan
Burmistrz skierował do Pani Przewodniczącej. Natomiast od siebie dodam jako od osoby,
która kieruje placówką specjalną, gdzie dożywiane są dzieci , że były w tych dniach bardzo
duże problemy wynikające z nowych rozwiązań prawnych.  



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski odczytał wniosek Burmistrza Miasta
Gostynina o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie – wniosek stanowi
załącznik do protokołu. 
Po odczytaniu wniosku prowadzący sesję zapytał „czy wyjaśnienie  jest wystarczające”. 

Radny Andrzej Robacki  - odpowiedział – tak. 

Do porządku obrad  sesji nie zgłaszano propozycji zmian. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Porządek przyjęto.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w

zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania  świadczenia  pieniężnego na zakup posiłku  lub  żywności  w formie  zasiłku
celowego  dla  osób objętych  wieloletnim programem wspierania  finansowego  gmin  w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  w dzisiejszej sesji bierze udział
Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – z uwagi na to, że
do  2013  roku  obowiązywała  Wieloletni  Program dożywiania  od  2006  do  2013,  który w
swoim układzie prawnym zawierał rozstrzygnięcia, co do przyznawania zasiłków celowych,
posiłków, w formie rzeczowej, paczek i rozstrzygał w samej istocie w tym programie zawarte
wszelkie uregulowania prawne, wytyczne dla ośrodków jak należy przyznawać tą pomoc. Z



uwagi na to, że program przestał obowiązywać ponieważ skończył się okres jego ważności
Rada Ministrów wprowadziła  tylko i  wyłącznie uchwałą możliwość dofinansowania gmin
jeżeli  one  przystąpią  do  uczestnictwa  w  dalszym  przyznawaniu  tejże  pomocy  w  formie
dożywiania, szeroko rozumianego, bo zarówno w szkołach i placówkach prowadzonych, tak
jak nasza prowadzi Jadłodajnię Miejską, tylko warunkiem jest to, że jeżeli nie przyjmiemy
uchwałą rady gminy podwyższonego kryterium to nie będziemy mogli ubiegać się o zwrot
środków od  wojewody.  Możemy teraz  działać  z  ramienia  ustawy o  pomocy społecznej  ,
natomiast w ustawie o pomocy społecznej nie ma zapisów takich, których kryterium może
być  dobrowolnie  stosowane  bo  ono  jest  określone  i  ono  stanowi  dla  osoby  samotnie
gospodarującej  542,00 zł.  a  dla  osób w rodzinie  na osobę 456,00 zł.  w momencie  kiedy
dochód  w  rodzinie  przekracza  to  kryterium,  my  nie  możemy  jako  Ośrodek  Pomocy
Społecznej wydać decyzji przyznającej te świadczenia, które do tej pory w normalnym stanie
rzeczy funkcjonowały i przez tyle lat  rodziny  z tejże pomocy korzystały.  W sytuacji nie
zawinionej przez naszych mieszkańców, bo zależy to od zmiany przepisów, w przybliżeniu na
dzisiaj czeka 149 osób na wydanie decyzji, są to osoby i rodziny którym dochód przekracza
100%.  To  jest  bardzo  duża  liczba  osób,  z  jadłodajni  oczkuje  55  osób,  na  świadczenie
pieniężne 30 osób, na posiłki w szkole oczekują 64 rodziny dla swoich dzieci. W ramach
zwoływania sesji nadzwyczajnych (polityka stosowana w całej Polsce) podje mowne są te
uchwały, aby nie zostawić ludzi bez pomocy, bo stanowi to ponad 70% ogółu korzystających
z  pomocy  z  tejże  formy  dożywiania.  Wobec  powyższego  naszym  zadaniem  jako
pracowników.   MOPS-u  i  moim  jako  Kierownika  przygotować  odpowiednie  uchwały  i
przedłożyć państwu do rozstrzygnięcia, czy rzeczywiście nasza gmin ma przystąpić. Jeżeli nie
przystąpimy  ,  to  nie  możemy  ubiegać  się  o  dofinansowanie,  wówczas  dofinansowanie
spoczywa tylko i wyłącznie na gminie.  Odczytam fragment pisma ,  które otrzymaliśmy z
Warszawy „uczestnictwo gmin w programie jest dobrowolne, w przypadku nie przystąpienia
przez  gminę  do  programu,  nie  podpisania  umowy o  udzielenie  dotacji  celowej  z  budżetu
państwa  na  dofinansowanie  zadania  własnego  gmina  realizuje  zadnia  obowiązkowe
określone w artykule 17 ustęp 1 punkt 3 i punkt 14 ustawy o pomocy społecznej, który mówi,
że jest to  zasiłek celowy tylko i wyłącznie na zasadach określonych w pomocy społecznej,
czyli do 100%, finansując je ze środków własnych bez dotacji z budżetu państwa”. Żebyśmy
mogli  dostosować  wniosek  do  wojewody  ,  o  to  ,żeby  nam  zwrócił  środki  to  musimy
zaznaczyć,  ze  przyjęliśmy uchwałą  Rady program podwyższający  kryteria,  zwalniający  z
odpłatności  i  program  osłonowy  dla  dzieci  w  szczególnie  trudnych  sytuacjach.  Program
osłonowy dotyczy sprawy takiej,  która w rozporządzeniu do ustawy tamtej,  która już nie
obowiązuje  mówiła  o  tzw.  liście  dyrektorskiej,  to  znaczy,  ze  dyrektor  szkoły  mógł
wystosować do Kierownika Pomocy Społecznej listę wytypowanych przez siebie dzieci do
zapłaty bez wydanej decyzji, dziecko się u nas nie kwalifikowało do tej pomocy, ale czasami
są takie sytuacje i rzeczywiście na naszym terenie było ich około 18, że rodzic teoretycznie
miał bardzo duży dochód, ale praktycznie go nie miał, a my nie mogliśmy odejmować np.
zobowiązań zadłużeń mieszkaniowych, gdzie było sprzedane mieszkanie  i dochód był np.
80.000,00 zł. a tak naprawdę dochodu tego rodzina w ogóle nie posiadała. Wówczas dyrektor
szkoły kierując  do  nas  takie  listy  miał  zwrot  wydatków poniesionych na  dziecko  ,  które
korzystało z tejże pomocy.  To co ja teraz powiedziałam Państwu to jest ogólny zarys tego po
co się dziś spotkaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o samo uzasadnienie do pierwszej uchwały,



czyli  do programu odczytam dlaczego ten program i  w jakim zakresie  on będzie działał.
„Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie
finansowe gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy
uczeń  albo  dziecko  wyraża  chęć  zjedzenia  posiłku,  a  odpowiednio  dyrektor  szkoły  lub
przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku.  Pomoc  taka  udzielana  będzie  bez  wydania  decyzji  administracyjnej  przyznającej
posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba
dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 %
liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim
miesiącu kalendarzowym. Warunkiem  przyznania  pomocy  o  której  mowa  powyżej,  jest
przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o
pomocy społecznej w art. 17 ust. 2 pkt. 4, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie
przewidywał. Przyjęcie  uchwały  pozwoli  na ograniczenie  zjawiska niedożywienia  dzieci  i
młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, da możliwość, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, udzielenia posiłku w szkole lub przedszkolu nawet wtedy, gdy
rodzina nie spełnia kryterium dochodowego uprawniającego do jego przyznania, Uchwała da
także możliwość  Gminie  Miasta  Gostynina na pozyskanie  środków z  budżetu  państwa na
realizację zadania (na realizację zadań w ramach dożywiania gmina może otrzymać dotację
w wysokości 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Istnieje także możliwość, na
uzasadniony wniosek burmistrza, podwyższenia dotacji do 80% z czego do końca 2013 roku
gmina Gostynin korzystała). Należy  podkreślić,  że  w  okresie  funkcjonowania  programu
dożywiania w latach 2006-2013, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267,
poz.  2259,  z  późn.  zm.),  program  także  przewidywał  w  szczególnie  uzasadnionych
przypadkach pomoc dla ucznia albo dziecka, wyrażającego chęć zjedzenia posiłku w szkole,
bez wydawania decyzji administracyjnej. Takiej też pomocy do końca 2013 roku udzielano
uczniom  i  dzieciom  z  terenu  miasta  Gostynina.  W  roku  2012  z  takiej  formy  pomocy
skorzystało  21  dzieci,  co  stanowi  5,68% ogólnej  liczby  dzieci  dożywianych  w szkołach z
terenu miasta Gostynina, a w roku 2013 19 dzieci, co stanowi 5,31 % ogółem dożywianych
dzieci. W związku z powyższym zasadnym jest kontynuowanie pomocy o której mowa powyżej,
a  co  za  tym  idzie  podjęcie  stosownej  uchwały  jest  uzasadnione.  Wprowadzenie  mocy
obowiązującej uchwały od dnia 01 stycznia 2014 roku jest umotywowane potrzebami osób i
rodzin korzystających ze wsparcia w zakresie dożywiania.” Chciałam, jeszcze Państwu dodać,
że  pierwotnie  nosiliśmy  się  z  zamiarem,  żeby  ten  temat  omawiany  była  na  sesji  nie
nadzwyczajnej, ale telefony zarówno ze szkół i samych zainteresowanych zmusiły na sod
tego, że jednak nie można czekać tak długo. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Arkadiusz Górski –   projekt  tej  uchwały nie  był
opiniowany na żadnej komisji, ponieważ jest sesja nadzwyczajna. Otwieram dyskusję. Chcę
powiedzieć, że temat nie tylko w naszym mieście jest trudny, ale generalnie w całym kraju. na
początku stycznia spotykałem się z rodzicami z kilku gmin, których dzieci mieszkają u mnie
w internacie: z gminy Gostynin, z gminy Pacyna,  z gminy Szczawin Kościelny i Sannik.
Wielki dramat był ponieważ nie wiadomo było kto ma płacić za wsad do kotła za dzieci, które



mieszkają w internacie.  Dotychczas  było tak,  że od 1 stycznia  każdy z  rodziców składał
wniosek  o  pomoc  w  zakresie  dofinansowania  wyżywienia,  z  tym,  że  zawsze  kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej mówił, że dzieci niech korzystają z wyżywienia, a decyzje dośle
nieco później. W tej chwili była rygorystyczna informacja, że nie ma decyzji nie ma żadnego
dożywiania dzieci. Te dzieci, które mieszkały w internacie przecież nie mogłem odesłać do
domu. Był to wielki kłopot.  Po kilku dniach wszystko się uspokoiło. Podejrzewam, że w
innych  gminach,  tak  jak  w naszym mieście,  najpierw był  szok,  potem wytężona  praca  i
konsultacje z pracownikami, a po naszej uchwale wszystko wróci do normy.  

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – my jako Ośrodek
Pomocy Społecznej  informację  (w całej  Polsce ośrodki)   otrzymali  23 grudnia 2013r w
związku z powyższym był to bardzo krótki czas. Wiedziałyśmy, że od stycznia zatrzyma to
pomoc dla ludzi. Dobrze się stało, że przyszła druga informacja z ministerstwa. klienci, którzy
do nas przychodzą nie wiedzą jaka jest różnica, wówczas był program dożywiania dzieci,
który  określał  kryteria,  a  teraz  jest  tylko  finansowanie  w  zakresie  dożywiania,  a  nie
dożywianie. Przyjęcie uchwały jest bardzo istotne abyśmy dożywiali i mieli zwrot środków z
województwa. 

Po  wyjaśnieniach  Wiceprzewodniczącego  Pana  Arkadiusza  Górskiego  i  Pani  Kierownik
Renaty Zagórskiej nikt z radnych nie wnosił żadnych uwag i zapytań. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  odczytał projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 232/XLVII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  te  trzy
zagadnienia są ze sobą połączone w nierozerwalną całość połączone. Obowiązujące kryteria
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na podstawie, której od stycznia 2014 roku możemy
przyznawać  pomoc  określa  nam  ustawa  o  pomocy  społecznej.  Żebyśmy  mogli  objąć
pozostała grupę ludzi, która korzystała na poziomie roku 2013 niezbędne jest podniesienie
tego kryterium przez rade do poziomu 150%, a pozostałe rzeczy dotyczą tego wszystkiego .



Możliwość podniesienia reguluje art. 96 ust. 4 rada gminy określa w drodze uchwały zasady
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej o których mowa w ust. 2 będących w
zakresie zadań własnych. Tymi zadaniami są: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na
usamodzielnienie,  zasiłki  okresowe,  zasiłki  celowe  z   przyznane  pod  warunkiem zwrotu,
podlegają  zwrotowi  w  części  lub  całości  jeżeli  dochód  na  osobę  w  rodzinie  osoby
zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. Z uwagi na to,
że właśnie tym ludziom przekracza niezbędne jest podniesienie kryterium do 150% i klient
będzie to otrzymywał, nie będzie płacił za to. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski –   projekt  uchwały  nie  był
opiniowany przez żadną komisje. Otwieram dyskusję.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  odczytał projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 233/XLVII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do
przyznania  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  w  formie  zasiłku
celowego  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  to  co  teraz
Państwo uchwaliliście dotyczyło paczek i posiłków w jadłodajni Miejskiej,  i  ustalenie,  że
klient  który otrzyma  tę  pomoc  zwrotu   nie  będzie  ponosił.   Natomiast  teraz  to  co  będę
przedstawiała dotyczy świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego,  czyli  pomocy
pieniężnej  przyznanej  decyzją,  bez  żadnych  produktów.  Odczytam  uzasadnienie.  Na
podstawie ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej, w tym do
pomocy z zakresu dożywiania,  przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o
którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, tj.,  542 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17
lipca  2012r.  w  sprawie  zweryfikowanych  kryteriów  dochodowych  oraz  kwot  świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej ,(Dz. U. z 2012r., poz. 823). Ustanowiony uchwałą Nr 221
Rady  Ministrów  z  dnia  10  grudnia  2013r.  rządowy  program  w  sprawie  ustanowienia
wieloletniego  programu  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc



państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024) przewiduje
wsparcie  finansowe dla gmin w zakresie  dożywiania w przypadku udzielenia przez gminy
zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do  150 % kryterium, o którym mowa w art.
8  ustawy  o  pomocy  społecznej.  Zgodnie  ze  wskazówkami  MPiPS  w  zakresie  realizacji
uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024), a także zgodnie z art. 8 ust. 2
ustawy o  pomocy społecznej,  gmina może  przyznać zasiłek  celowy w formie  świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w
wysokości do 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały
podwyższającej  kryterium  dochodowe  do  tego  poziomu.  Należy  podkreślić,  że  w  ramach
wcześniej   funkcjonującego  programu  wieloletniego  „Pomoc  państwa  w  zakresie
dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który był realizowany w latach
2006 –2013, obecnie bez kontynuacji, obowiązywało także kryterium dochodowe w wysokości
do  150  %  i  takie  też  kryterium  było  przyjmowane  przy  udzielaniu  pomocy  w  zakresie
dożywiania w gminie Gostynin. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i
rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej, o czym może świadczyć duża
liczba osób korzystających z pomocy z zakresu dożywiania w poprzednich latach (w 2012
roku ogólna liczba osób korzystających z pomocy z zakresu dożywiania wyniosła 1076, co
stanowi 77,74% ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w MOPS Gostynin, z
czego zasiłek celowy formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności otrzymało 241 osób,
w roku 2013 liczba osób korzystających z pomocy z zakresu dożywiania wyniosła 1185, co
stanowi  82,23% ogólnej  liczby  osób  korzystających  z  pomocy,  w  tym  347  osób  którym
przyznano zasiłek celowy formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności), podwyższenie
do  150  %  kryterium  dochodowego  w  zakresie przyznania  zasiłku  celowego  w  formie
świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  jest  zasadne.  Pozwoli  ono  na
ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci  i  młodzieży z  rodzin o niskich dochodach lub
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w
podeszłym wieku,  chorych lub  niepełnosprawnych,  a  także  da  możliwość Gminie  Miasta
Gostynina  na  pozyskanie  środków  z  budżetu  państwa  (na  realizację  zadań  w  ramach
dożywiania  gmina  może  otrzymać  dotację  w  wysokości  60%  przewidywanych  kosztów
realizacji  zadania.  Istnieje  także  możliwość,  na  uzasadniony  wniosek  burmistrza,
podwyższenia dotacji do 80% z czego do końca 2013 roku gmina Gostynin korzystała), co
zarazem  pozwoli  na  objęcie  pomocą   z  zakresu  dożywiania  większej  ilość  mieszkańców
Gostynina,  którzy  takiego  wsparcia  potrzebują.  Wobec  powyższego  podjęcie  stosownej
uchwały jest uzasadnione. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski –   projekt  uchwały  nie  był
opiniowany przez żadną komisje. Otwieram dyskusję.

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski –  gmina  Miasta  Gostynina  kryterium
dochodowe  stosowała  już  poprzednio,  przed  podjęciem  dzisiejszych  uchwał  150%,  a
podstawowo jest 100%, co oznacza, że jest to najniższa renta lub emerytura, myśmy podnieśli
po to, żeby ludziom więcej pieniędzy zostawało i tak to chcemy podtrzymać. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  odczytał projekt uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 234/XLVII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6

Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski –  porządek XLVII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Gostyninie został wyczerpany. Zamykam obrady. dziękuję za udział w
sesji.

Spisały:
E. Cierpikowska.
A. Piechocka.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Górski


