
 

P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012 

z posiedzenia XXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu 

29 marca 2012 roku. 

 

 

Stan Rady – 15  

 

Obecni – 15 

 

Lista obecności w załączeniu. 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10
00

, a zakończono o godzinie 13
50

 

 

 

 

D o p u n k t u 1 

 

Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady XXI 

sesji Rady Miejskiej w Gostyninie tj. radnych Rady Miejskiej, pana Włodzimierza Śniecikowskiego 

Burmistrza Miasta Gostynina wraz z pracownikami urzędu oraz zaproszonych gości w osobach; panią 

Jolantę Bigus Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, pana Jacka Michalskiego Dyrektora 

Miejskiego Centrum Kultury, pana Wiesława Adamskiego Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych, pana Ludwika Pawikowskiego 

Prezesa Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego, panią Renatę Zagórską Kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkańców miasta Gostynina, przedstawicieli prasy, 

telewizji. 

 

 

D o p u n k t u 2 

 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała proponowany 

porządek posiedzenia.  

Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do porządku. 

Burmistrz Miasta – pani przewodnicząca, wysoka rado, proszę o wycofanie z dzisiejszego 

porządku obrad dwóch projektów uchwał to jest: ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych oraz granic ich obwodów jak i drugi projekt uchwały dotyczący ustalenia sieci 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich 

obwodów. 

 



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – kto z państwa jest za tym aby 

te dwa projekty uchwał zostały z dzisiejszego porządku obrad wycofane. 

 

Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowano następująco: 

za – 14            przeciw – 0                  wstrzymało się – 1 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – kto z państwa jest za 

porządkiem obrad wraz z naniesionymi poprawkami. 

Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco: 

za – 15            przeciw – 0              wstrzymało się – 0 

Porządek przyjęto 

 

Porządek sesji; 

1. Otwarcie obrad. 

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja o działalności placówek kulturalnych w mieście: 

 Miejskie Centrum Kultury, 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina, 

6. Działalność placówek sportowych: 

 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

 Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych, 

 Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego. 

7. Podjecie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012.  

8. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

10. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji Ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 259/XLVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 

roku w sprawie: tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gostyninie.  

12. Podjecie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Gostynina z Samorządowego 

Stowarzyszenia Rozwoju Mazowsza.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2012.  

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad. 



D o p u n k t u 3 
 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

 
Burmistrza Miasta – odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za okres od 

29 lutego 2012 roku do 28 marca 2012 roku – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – czy ktoś z państwa ma zapytania 

odnośnie sprawozdania.  

 

Radny Marek Małkowski – otwarcie Miejskiego Centrum Handlowego miało być na święta, wiemy 

że z uwagi na zakład energetyczny oraz powołanie spółki tak się nie stanie, kiedy więc nastąpi jego 

otwarcie.  

 

Burmistrz Miasta – co do spółki to w poniedziałek nastąpi podpisanie aktu notarialnego. Problemy z 

zakładem energetycznym powoduje przesunięcie otwarcia tego centrum. Na dzień dzisiejszy jest już 

wydane pozwolenie ale ono jest nie uprawomocnione z uwagi na problemy z zakładem 

energetycznym. Wykonawca wywiązał się z terminów. 

Korzystając z uwagi chciałbym oddać radnym potwierdzenie odbioru nadania zawiadomienia 

do CBA na Aleje Ujazdowskie 9 w Warszawie, które trafiło na sekretariat urzędu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – tak to jest 

nasza zwrotka, złożyliśmy pismo do CBA, Regionalnej Izby Obrachunkowej i do NIK-u, ja 

od pana burmistrza wezmę te zwrotkę. 

Radny Zbigniew Jakubaszek – ja na ten temat nic nie wiedziałem. Jest to bardzo delikatna 

sprawa, rozumiem,że w każdej radzie powinna być opozycja ale konstruktywna, ja też kiedyś 

byłem w opozycji. To nie służy ani wizerunkowi rady, ani miasta ani też urzędowi.  

D o p u n k t u 4 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała interpelacje 

wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej oraz radnego 

Andrzeja Robackiego – treści interpelacji na piśmie stanowią załączniki do protokołu. 
 

Radny Andrzej Reder – czy znane jest stanowisko JASPERSA odnośnie Term Gostynińskich. Czy 

znany jest termin urządzenia parkingów przy ul. Jana Pawła II. Budynek drewniany przy ul. 

Kościuszki 5, czy będzie odremontowany. 

Radna Lidia Pawikowska – Jezdnia na skrzyżowaniu ul Armii Krajowej z ul. Langenfeld jest 

uszkodzona. Proszę o zamontowanie koszy na śmieci. Czy istnieje możliwość zabezpieczenia od 

hałasu osiedla przy nowo wybudowanej obwodnicy.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – na jakim etapie są negocjacje z 

właścicielami terenu przy rondzie – teren ten miał być zagospodarowany pod park. Kto 



reprezentuje rade na zewnątrz i zaprasza na sesje gości w tematach merytorycznych. 

Prosiłbym o zainteresowanie się terenem przy wysypisku śmieci.  

Radna Urszula Pieniążek – czy w planach jest przebudowa chodnika przy Bratoszewie.  

Radny Czesław Jaśkiewicz – kto z radnych wystosował pismo do CBA.  

Radny Marek Małkowski – kiedy będzie przebudowa ul. Armii Krajowej. 

 

D o p u n k t u 5 

Informacja o działalności placówek kulturalnych w mieście: 

 Miejskie Centrum Kultury 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – przedstawił informacje 

odnośnie działalności Miejskiego Centrum Kultury – materiał na piśmie stanowi załącznik do 

protokołu.  

Radny Marek Małkowski – czy przewiduje pan zagospodarowanie terenu. 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – takie zagospodarowanie wiąże 

się z dużymi kosztami, zostały w poprzednim roku dokonane nasadzenia, część z nich niestety 

się nie przyjęła, w tym roku takich nasadzeń raczej nie będzie. 

Radny Andrzej Reder – jakie jest zainteresowanie młodzieży pracownią modelarską. Jakie 

jest wyposażenie tej pracowni.  

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski – modelarnie w Polsce upadają, u 

nas za pewne dzięki naszemu instruktorowi zajmujemy dość wysokie miejsca. Pomieszczenie 

w którym znajduje się modelarnia jest małe, na zajęcia uczęszcza 10 osób w wieku od 16 do 

17 lat, zajęcia te są dla bardzo cierpliwych ludzi. Modelarstwo nie wymaga jakiś 

skomplikowanych wyposażeń to na przykład szlifierka. 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina, 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jolanta Bigus – przedstawiła informacje 

odnośnie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – materiał na piśmie stanowi załącznik 

do protokołu.  

Radni nie zgłaszali pytań.  

 

 



D o p u n k t u 6 

Działalność placówek sportowych: 

 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

 Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, 

Dyrektor MOSiR oraz MOSWiZ Wiesław Adamski – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

to zakład budżetowy, który może otrzymać 50% planowanych kosztów i wydatków w skali 

roku. Ośrodek ma dyspozycji następująca bazę: stadion miejski przy ul. Sportowej – boisko 

piłkarskie, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczna trawa z możliwością gry w w piłkę 

koszykową,siatkówkę i tenisa ziemnego, bieżnię żużlową o długości 396 metrów, pawilon 

sportowy z szatnią, w pawilonie tym znajduje się 15 pomieszczeń 1,2,3,4 osobowych z 

pełnym węzłem sanitarnym dla 36 osób, od strony ulicy Płockiej znajduje się trybuna kryta 

dla widowni z siedziskami plastikowymi dla 678 widzów. Hala miejska przy ulicy 

Kutnowskiej z zapleczem sanitarno socjalnym oraz rozkładanej trybuny dla 300 osobowej 

widowni, hala udostępniana była dla społeczeństwa według opracowanych grafików, w dni 

powszednie od godziny 8:00 do godziny 15:00 z hali korzystała młodzież z gimnazjum oraz 

PUL, a od godziny 16:00 do godziny 22:00 udostępniana była dla pracowników zakładów 

pracy, stowarzyszeń oraz osób prywatnych z którymi były zawierane umowy od października 

do końca marca. Imprezy w hali organizowane były głównie w soboty i niedziele w 

godzinach przedpołudniowych. Hala przystosowana jest do gier zespołowych; koszykowych, 

siatkowych, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej oraz tenisa ziemnego. Ponadto do dyspozycji 

w okresie od miesiąca kwietnia do końca października udostępniamy dla społeczeństwa korty 

tenisowe z nawierzchniami ceglastymi plus do tego dostępna jest ściana betonowa 

treningowa. Korty udostępniane są dla społeczeństwa według wcześniej opracowanych 

harmonogramów oraz stosownego regulaminu. Przy hali sportowe położony jest plac 

betonowy na którym jest tak zwany skatepark który udostępniany jest w miesiącach od 

kwietnia do października jest to obiekt ogólnodostępny, w okresie letnim korzysta około 30 

osób. Organizacja imprez ośrodka odbywała się głównie na stadionie, hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 3 oraz na miejskich boiskach Orlik. W okresie sprawozdawczym 

ośrodek był organizatorem 88 imprez w 155 terminach w których udział wzięło ponad 12 

tysięcy czynnych uczestników w przedziale wiekowym: dorośli około 2 tysięcy, młodzież 

szkół ponad gimnazjalnych 2778 osób, młodzieży gimnazjalnej około 3200, młodzież szkół 

podstawowych 4300 osób. Organizowane imprezy poprzedzane były informacjami w 

mediach oraz plakatami, zabezpieczone były właściwą opieką, a najlepsi byli nagradzani 

medalami, dyplomami. Cyklicznie organizowany jest bieg w ramach akcji Polska biega oraz 

dwukrotnie dla społeczeństwa Gostynina przeprowadzany jest test Coopera ponadto byliśmy 

organizatorami wielu imprez w pływaniu wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym, 

cyklicznie w miesiącu kwietniu odbywają się zawody pod nazwą: wyciskanie sztangi leżąc w 

hali sportowej, już na stałe jest organizowana impreza wystawy psów rasowych i myśliwskich 

na stadionie, w zeszłym roku odbyły się pierwsze zawody rowerowe w obrębie jeziora 

Bratoszewo i Zalewu. Ponadto pracownicy ośrodka włączali się czynnie w organizację imprez 

Szkolnego Związku Sportowe, Klubu Sportowego Mazur, Stowarzyszenia Przystań Życia. W 

roku sprawozdawczym z usług z bazy noclegowej na stadionie skorzystało 2527 osób w tym 

59 osób z zagranicy. W okresie ferii zimowych i letnich byliśmy organizatorami obozów 

sportowych dla klubów Połonin – Warszawa, Praga – Warszawa, Dolcan – Ząbki Znicz – 

Pruszków.  



Zatrudnienia pracowników w ośrodku jest zgodne ze strukturą zatwierdzona przez radę 

miejską. Prace remontowo gospodarcze wykonywane są na terenie ośrodka we własnym 

zakresie z bieżąco zakupionych materiałów. Ośrodek współpracuje z instytucjami 

oświatowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami oraz z gostynińskimi zakładami pracy. 

Ośrodek ten to zakład budżetowy który może otrzymać dotację i w roku 2011 dotacja ta 

wynosiła 258.600 zł., wypracowane środki to prawie 300.000 złotych. Wpływy własne 

ośrodka to: obozy sportowe – 60.000 zł., imprezy rekreacyjne i sportowe zlecone – 6.000 zł., 

udzielone noclegi – 20.000 zł., wpływy z wynajmu hali sportowej – 73.000 zł., karnety bilety 

z kortu tenisowego – 9.500 zł. oraz inne usługi w granicach 20.000 zł. Główne wydatki to: 

wynagrodzenia pracowników plus pochodne, zakup materiałów do napraw i wyposażenia 

oraz koszty utrzymania obiektu energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki jest to kwota rzędu 

113.000 zł. ponadto ubezpieczenie majątku, obiektu.  

 

 Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, 

Dyrektor MOSiR oraz MOSWiZ Wiesław Adamski – z dnie 1 stycznia 2011 roku została 

utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych. 

Ośrodek według zarządzeń Burmistrza Miasta Gostynina i Rady Miejskiej przejął następujące 

obiekty: kryta pływalnia, lodowisko. Na pływalni w trakcie roku szkolnego dla uzdolnionych 

dzieci szkół podstawowych prowadzone są zajęcia z sekcji pływackiej, dla początkujących 

nauka pływania. W roku 2011 z pływalni skorzystało około 80 000 osób. W okresie lipca oraz 

w okresie ferii zimowych była prowadzona dla dzieci i młodzieży szkolnej na basenie akcja 

pod nazwą ,,pływamy za 1 zł.” Ponadto w roku szkolnym w każdy wtorek i czwartek w godz. 

od 15:00 do 16:00 ma zajęcia sekcja pływacka dziewcząt, a w godz. od 16:00 do 17:00 ma 

zajęcia sekcja pływacka chłopców. Był przeprowadzony test Coopera, jest to test gdzie w 

czasie 12 minut należy przepłynąć jak najwięcej długości basenu. Obiekt wyposażony jest w 

niezbędny sprzęt ratowniczo medyczny. Z obiektu dziennie korzysta około 200 osób. 

Lodowisko sezonowe na ulicy Kutnowskiej o wymiarach 17,5 metra na 40 metrów z 

zapleczem usługowo sanitarnym z możliwością wypożyczenia łyżew. Przy sprzyjających 

warunkach z lodowiska dziennie korzystało od 80 do 100 osób, warunki atmosferyczne były 

głównym czynnikiem przebywających osób. W okresie ferii zimowych lodowisko było 

czynne od godziny 10:00 do godziny 22:00, była również przeprowadzona akcja ,,korzystanie 

za 1 złoty”. Imprezy, których byliśmy organizatorami na terenie krytej pływalni to zawody 

dziewcząt i chłopców są to imprezy cykliczne dwa razy do roku. Ponadto byliśmy 

współorganizatorami zawodów o puchar Burmistrza Miasta Gostynina dla dziewcząt i 

chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauka pływania dla przedszkolaków. Co do 

zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych to jest ono zgodne z 

uchwałą zatwierdzoną przez Radę Miejską. Prace remontowo gospodarcze wykonywane są 

we własnym zakresie z zakupionych materiałów, prace wykonywane są na bieżąco. Ośrodek 

współpracuje z instytucjami oświatowymi, samorządowymi stowarzyszeniami oraz z innymi 

zakładami pracy. Wpływy z prowadzonych usług w 2011 roku to kwota rzędu 530.000 zł., są 

to wpływy przekazywane każdego miesiąca na konto urzędu miasta, natomiast na 

podstawową działalność przyznana jest dotacja w wysokości 1.530.000 zł.  

Radny Marek Małkowski – zauważyłem, że z boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 

korzysta bardzo dużo osób rozumiem, że podobnie jest z boiskiem przy Szkole Podstawowej 

Nr 1, a jak przedstawia się sytuacja z boiskiem przy stadionie.  



Dyrektor MOSiR oraz MOSWiZ Wiesław Adamski – Orlik na stadionie jest czynny od 

godziny 16:00 do godziny 22:00 w dni powszednie a w soboty i niedziele od godzin rannych 

do 22:00, grafik jest wykorzystany maksymalnie. Ze stadionu tego korzystają zespoły 

Miejskiego Klubu Sportowego oraz grupy złożone z byłych zawodników, pracowników 

naszych zakładów pracy.  

 

 Gostyniński Szkolny Związek Sportowy 

Prezes Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego Ludwik Pawikowski – 

przedstawił informacje odnośnie działalności Gostynińskiego Szkolnego związku Sportowego 

– materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę. 

 

(…) po przerwie. 

 
 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – witam na Sali panią Renatę Zagórską 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

D o    p u n k t u  7 

 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. 

 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – chciałam zgłosić autopoprawkę do projektu 

uchwały opiniowanego przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w kwocie 149.515 

zł. oraz wprowadzić do tego projektu załącznik nr 6. Radni którzy nie są członkami tej 

Komisji chciałam poinformować , że na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Budżetu został przedłożony projekt po zmianach i w dniu dzisiejszym dostaliście państwo 

projekt uwzględniający tą autopoprawkę. Jeśli chodzi o autopoprawkę, to w dniu 

wczorajszym otrzymaliśmy informację z ministerstwa finansów o rocznych kwotach 

poszczególnych subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na 2012 rok, w tym dla 

naszej jednostki oraz otrzymaliśmy wczoraj pismo w sprawie zmian. W związku z tym zaszła 

konieczność wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie uchwały. Proponujemy dokonać 

zmian zarówno w planie dochodów jak i wydatków budżetowych oraz przychodów i 

dochodów budżetowych. Po dokonaniu proponowanych zmian dochody budżetu zmniejszą 

się o łączną kwotę 108.209,50 zł. tj. o kwotę stanowiącą per saldo zwiększenia i zmniejszenia  

planu., i tym samym zmniejszą o tę kwotę plan dochodów bieżących. Następnie wydatki 

budżetu zmniejszą się ogółem o kwotę 108.207,50 zł. tj. o kwotę stanowiącą również per 

saldo zwiększenia i zmniejszenia planu, o tę kwotę zmniejszy się plan wydatków bieżących. 

W wyniku zmian zmniejszamy planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 2 zł. zwiększając tym 



samym przychody budżetu o kwotę 2 zł z tytułu wolnych środków, które proponujemy 

przeznaczyć na rozchody budżetu. Wprowadzamy również zmiany w załączniku nr 11 do 

uchwały budżetowej pod nazwą plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych i 

dokonano zmiany stanu środków obrotowych na początek roku, zmniejszając kwotę o 9.539 

zł. oraz zmniejszając stan środków obrotowych na koniec roku oraz  zmniejszenie kosztów 

również o tę kwotę 9.539 zł. W dochodach budżetu proponujemy zwiększyć plan z tytułu 

podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 33.306 zł. oraz z tytułu środków z 

Europejskiego Funduszu Społecznego jak i tytułu dotacji celowej budżetu państwa w łącznej 

kwocie 7.999,50 zł. otrzymanej na dofinansowanie projektu „Siła Tkwi w Tobie – pomożemy 

ci ja wydobyć”  w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten będzie 

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012-2014, będzie 

obejmowała osoby bezrobotne  i niepełnosprawne  i ma na celu zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu. W uchwale budżetowej na 2012 rok zostały już częściowo zaplanowane środki 

na ten cel. Kwota proponowanego zwiększenia stanowi różnicę do kwoty przyznanej na 2012 

o tę kwotę, jak i o środki  własne tj. o kwotę 8.938 zł. zwiększy się plan wydatków w 

rozdziale 85395. Następnie zmniejszamy o kwotę 149.515 zł. plan dochodów z tytułu części 

oświatowej subwencji ogólnej. po raz trzeci z tego tytułu po otrzymaniu ostatecznych kwot 

subwencji musimy dokonać zmniejszenia subwencji oświatowej. Ta kwota  zarazem 

zmniejszy plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach 

podstawowych o kwotę 74.758 zł. i w gimnazjach o kwotę 74.757 zł. Oprócz omówionych 

zmian planu wydatków bieżących w rozdziale 75095 przenosi się kwotę 155 zł. z wydatków 

zwianych z realizacją statutowych zadań na wypłatę na rzecz Związku Miast Polskich. 

Następnie w oświacie dokonujemy przeniesienia planu w rozdziale 80101 do rozdziału 85415 

w kwocie 55.520 zł. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w szkołach 

podstawowych. W rozdziale 80101 zwiększamy plan o kwotę 24.039 zł. na realizację 

programu Uczenie się przez całe życie” , również w rozdziale 80110 zwiększamy plan o 

kwotę 9.269 zł. na realizację Programu również Uczenie się przez całe życie, z tym że tutaj 

chodzi o gimnazja. Plan ten zwiększamy o środki które nie zostały wykorzystane na ten 

program w ubiegłym roku. W rozdziale 85154 dokonujemy przeniesienia planu wydatków na 

realizację statutowych zadań na dotację celową w kwocie 9.000 zł. z przeznaczeniem na 

zrealizowanie programu pogłębionej terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych. W opiece społecznej dokonujemy również przeniesienia planu z 

rozdziału 85228 do rozdziału 85204 w kwocie 30.000 zł. na wydatki związane z 

zatrudnieniem asystenta rodziny oraz współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej. Po dokonaniu 

powyższych zmian, zmianie ulegną załączniki do uchwały budżetowej nr 1, 2, 2a, załącznik 

nr 3, 10 i 11.  

 

Opinie komisji 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

 

Radny Paweł Kalinowski – w zeszłym miesiącu pytałem o fakturę na 6 mln zł. i jest 

informacja, że ona zostanie opłacona do 31 marca . Czy opłata tej faktury wymagana jest 

podjęcia głosowania naszego.  



 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – plan na tę fakturę jest już w budżecie miasta. już 

było glosowanie nad uchwaleniem planu na wydatki, między innymi związane z tą fakturą.  

 

Radny Paweł Kalinowski – czyli te pieniądze po 31 marca zostaną przelane.  

 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – tak. 

 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się   - 11 radnych,   

      przeciw    - 1 radny, 

         wstrzymujących się    - 3 radnych. 

 

UCHWAŁA Nr 109/XXI/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

D o   p u n k t u  8 

 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045. 

 

 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu 

uchwały otrzymaliście państwo zmieniony projekt w którym oprócz uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej , w którym oprócz zmian wynikających ze zmiany 

uchwały budżetowej dokonujemy zmiany przewidywanego wykonania zarówno dochodów 

jak i wydatków w 2011 roku na faktycznie wykonane wprowadzane przedsięwzięcie pod 

nazwą Program Operacyjny Kapitał ludzki Siła Tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” , 

który realizowany będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , w latach 2012-2014 oraz 

w pozycji gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego były 

zbite dwie umowy, tych poręczeń. Jedną tą umowę rozbijamy na dwie, jedna dotyczy 

długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze , która 

obowiązuje do roku 2045, i druga umowa poręczenia długoterminowego na budowę dwóch 

budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego , która obowiązuje do roku 2034 roku.  

 

 

Opinie komisji 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

 

 



 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się   - 11 radnych,   

      przeciw    - 1 radny, 

         wstrzymujących się    - 3 radnych. 

 

UCHWAŁA Nr 110/XXI/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

D o   p u n k t u  9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gostyninie po raz piąty przystępuje do realizacji programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu dla naszych klientów korzystających z pomocy społecznej. We wrześniu 2007 

roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Kapitał Ludzki służący realizacji 

założeń Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce, którego celem jest m.in. 

wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu 

wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 

Przedkładany projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Programu tj. „Promocja 

integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, 

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej”.  Priorytet zakłada realizację projektów systemowych mających na celu rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

wzmacnianie sektora ekonomii społecznej. Zgodnie z przyjętym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego/Departament Strategii Rozwoju Regionalnego Planem 

działania na rok 2012 w ramach Poddziałania 7.1.1 zaplanowano realizację projektów 

systemowych na lata 2012 – 2014. W styczniu 2012 roku ukazała się informacja 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zgodnie z którą Samorząd 

Województwa Mazowieckiego, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, przygotował  podział środków na lata 2012-2014 pomiędzy 

jednostki samorządu terytorialnego w ramach Poddziałania 7.1.1, czyli beneficjentów 

systemowych ośrodków pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Zgodnie z tą 

informacją kwota (dofinansowanie + wkład własny) na realizację projektu przez Miejsk i 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie wynosi: w roku 2012 – 202.499,78 zł, w roku 

2013 – 260 000,00 zł, w roku 2014 –    130.000,00 zł. Warunkiem udziału w projekcie jest 

spełnienie wymogu finansowego, co oznacza poniesienie wkładu własnego w wys. 10,5% 

wartości projektu, tj.: w roku 2012 – 21.262,50 zł, w roku 2013   – 27.300,00 zł, w roku 2014 

– 13.650 zł.  W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego ubiegające się o 

wsparcie finansowe w ramach Podziałania 7.1.1 zobowiązane są złożyć uchwałę Rady 

Miejskiej wyrażającą zgodę na realizację projektu oraz o wniesieniu określonego wkładu 

własnego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostynie po raz pierwszy zaaplikował o środki z 



Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.1. w 2008 roku tworząc 

projekt pt. „ Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”. Projekt w latach 2008-2009 

skierowany był dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, w roku 

2010 dla kobiet długotrwale bezrobotnych, w tym kobiet samotnie wychowujących dzieci, w 

roku 2011 dla osób niepełnosprawnych lub osób wychowujących dzieci niepełnosprawne, w 

wieku aktywności zawodowej, które jednocześnie korzystały z pomocy społecznej . Ogólna 

liczba uczestników projektu w wymienionych latach to 57 osób. W roku bieżącym działania 

przewidziane w ramach projektu mają na celu pobudzenie aktywności społecznej i 

zawodowej wśród osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych korzystających z pomocy 

społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W 

ramach wsparcia uczestników programu przewidziano: warsztaty psychologiczne 

indywidualne i grupowe,  warsztaty komputerowe, psychoterapię grupową,  doradztwo 

zawodowe grupowe i indywidualne, zajęcia terenowe: wyjazd do teatru „Buffo” oraz ognisko, 

warsztaty stylizacji i wizażu, szkolenie ABC zarządzania budżetem domowym, szkolenie 

savuar vivr (zasady poprawnego zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przy stole, w 

restauracji itp.), spotkania informacyjne. Realizację projektu zaplanowano od 01 marca 2012 

roku do 30 kwietnia 2014 roku.  

 

Opinie Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna, 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna. 

 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się   - 15 radnych,   

     przeciw    -  0 radnych, 

         wstrzymujących się    -  0 radnych. 

 

UCHWAŁA Nr 111/XXI/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

D o    p u n k t u  10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji Ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska - Z dniem 1 

stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, regulujące między innymi kwestię wspierania rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zadania 



nałożone na gminy niniejszą ustawą, tj. między innymi zapewnienie rodzinom wsparcia i 

pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do poradnictwa specjalistycznego, są uzupełnieniem 

podejmowanych już przez Ośrodek zadań w zakresie pomocy rodzinom. Dlatego też 

proponuje się rozszerzenie katalogu realizowanych przez Ośrodek zadań o działania należące 

do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z 

art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej został przygotowany 

trzyletni program, ponieważ ustawa nakłada obowiązek przygotowania takiego programu 

realizacji w/w zadań, stanowi załącznik do uchwały. Wyznaczyliśmy cele ogólne i cele 

szczegółowe i zadania dla asystenta rodziny, czyli nowego tworu, który od tego roku 

obowiązuje zdania dotychczasowe wspierania rodziny poprzez zatrudnienie asystenta, który 

będzie zatrudniony na umowę zlecenie - w Ośrodku.  Będzie pracowała z rodzinami na tą 

chwilę czterema, z tymi rodzinami gdzie dzieci trafiły do pieczy zastępczej, na chwilę, 

ponieważ założeniem tej ustawy jest aby dziecko które trafi do pieczy zastępczej było w niej  

jak najkrócej i trafiło do rodziny z powrotem, a jeżeli jest to niemożliwe to do adopcji.  

Wskazaliśmy zasady finansowania, jest to 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% 

w roku kolejnym. Jeżeli chodzi o kwoty jakie są ustalone co do instytucjonalnej pieczy 

zastępczej to jest ogłaszane przez starostę  co rok danego powiatu, w dzienniku urzędowym 

województwa mazowieckiego. Są to kwoty bardzo rozbieżne, na naszym terenie piecza 

zastępcza interwencyjnej jest to ponad 3.600 zł.  natomiast na innym terenie nawet do 5.000 

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 do projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

 

 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się   - 15 radnych,   

     przeciw     -  0 radnych, 

         wstrzymujących się    -  0 radnych. 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 112/XXI/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



D o    p u n k t u   11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 259/XLVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 

roku w sprawie: tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gostyninie. 

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska  - Z dniem 1 

stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej więc należy rozszerzyć katalog działań o tą ustawę.  

 

Opinie Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna, 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna. 

 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się   - 15 radnych,   

przeciw    -  0 radnych, 

         wstrzymujących się  -  0 radnych. 

 

UCHWAŁA Nr 113/XXI/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

D o   p u n k t u  12 

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Gostynina z Samorządowego 

Stowarzyszenia Rozwoju Mazowsza. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz - Pilichowicz – Gmina 

przystąpiła do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Mazowsza 29 kwietnia 2004r 

została uchwała podjęta . Wysokość składki członkowskiej wynosi ponad 5 tyś zł. rocznie   i 

została określona uchwałą walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia. Do tego 

Stowarzyszenia należą jeszcze powiat płocki, płoński, gostyniński, miasto Gostynin, miasto 

Sierpc,  gmina Gostynin – która w styczniu tamtego roku wystąpiła ze Stowarzyszenia, 

wystąpił również powiat kozienicki i swoje aktywne członkostwo zawiesiło miasto 

Sochaczew. Burmistrz był członkiem tego stowarzyszenia, 22 lutego 2007 roku pan burmistrz 

złożył pisemną rezygnację z funkcji członka zarządu Stowarzyszenia. Występujemy ze 

Stowarzyszenia ponieważ jest ono bardzo nieskuteczne, podejmowało szereg działań ale 

niestety żadne te działania nie doszły do skutku. Stowarzyszenie chciało zainteresować i 



współpracować ze stroną Rosyjską z obwodem Kaliningradzkim, ale działalność 

Stowarzyszenia była tak mało aktywna, że Rosja nie odpowiedziała na żadne zaproszenie. W 

tym Stowarzyszeniu ostatnio działał tylko jeden człowiek, który nie był aktywny. Jedną z 

inicjatyw było powołanie spółki Polsko –Rosyjskiej transportowej w Kaliningradzie ale 

strona Polska się wycofała. Poinformowałam Stowarzyszenie o podejmowanych krokach i 

pan Lech Wiśniewski przewodniczący Stowarzyszenia oświadczył, że zdaje sobie sprawę, że 

działalność jest nieskuteczna i z dniem 30 czerwca będzie to Stowarzyszenie zlikwidowane. 

Stąd ta uchwała na wyrażenie zgody na wystąpienie ze Stowarzyszenia. 

Opinie Komisji: 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna. 

 

Radny Tadeusz Łosiewicz – ile osób pracowało w tym Stowarzyszeniu. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – na samym 

początku pracował pan Lech Wiśniewski i jeszcze jedna osoba, ale od jakiegoś czasu pan 

Lech Wiśniewski działał sam. 

Radny Marek Małkowski – czy Stowarzyszenie  dysponowało jakimiś środkami 

pomocowymi. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz – nie 

podejmowali się takich zadań. Nie składali wniosków, nie generowali środków.  

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się   - 15 radnych,   

przeciw    -  0 radnych, 

         wstrzymujących się  -  0 radnych. 

 

UCHWAŁA Nr 114/XXI/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

D o   p u n k t u  13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2012. 

Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa Małgorzata Sandecka - Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która 

weszła w życie z dniem 1 stycznia br. Rada Gminy ma obowiązek corocznego przyjmowania 

programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. My taki projekt 

programu przygotowaliśmy dla Państwa.  Zawiera on wszystkie wskazane przez ustawodawcę 

kryteria takie jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad 

wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmianie), odławianie bezdomnych zwierząt, 

obligatoryjną sterylizację bądź kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla 



bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Celem Programu jest 

stopniowe zmniejszanie populacji bezdomnych psów i kotów i polepszenie warunków życia 

bezdomnym zwierzętom. Wprowadzenie Programu zapewni też zwierzętom, które ucierpią w 

wyniku zdarzeń drogowych niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii a zwierzętom 

gospodarskim które z różnych przyczyn utracą swoje dotychczasowe schronienie 

zagwarantuje zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym.  Na realizację Programu 

planujemy przeznaczyć kwotę 140.600 złotych. Zgodnie z art. 11a ust. 3 pkt 7 ustawy o 

ochronie zwierząt projekt programu został przekazany do zaopiniowania przez: powiatowego 

lekarza weterynarii, zarządców kół łowieckich działających na terenie naszej gminy, oraz 

organizacji społecznych. Złożone nam sugestie i uwagi zostały częściowo wprowadzone do 

programu i w ostatecznym kształcie Program przedstawiamy Państwu.  Ten Program był 

przedmiotem obrad 2 Komisji gdzie uzyskał pozytywną opinię. A teraz ze swej strony proszę 

Wysoką Radę o podjęcie przedstawionej uchwały. 

 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

 

Radny Tadeusz Łosiewicz – mieszkańcy Gostynina dbają o koty, przed blokami dokarmiają. 

W innych miastach są usytuowane słupki na których znajdują się torebki i pojemniki, na 

odchody  po psach.              U nas tego  nie ma.  

Burmistrz Miasta – torebki i łopatki rozdajemy. Można się po nie zwrócić do Wydziału 

Komunalnego i do Straży Miejskiej.  

 Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa Małgorzata Sandecka – odchody te można wrzucać do ogólnych pojemników z 

odpadami komunalnymi.  

 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały. 

 

 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się   - 15 radnych,   

     przeciw    -  0 radnych, 

         wstrzymujących się    -  0 radnych. 

 

 

UCHWAŁA Nr 115/XXI/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



D o   p u n k t u  14 

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odpowiedź na pisemne 

interpelacje zostaną państwo w późniejszym terminie, a odpowiedzi na zapytania proszę pana 

Burmistrza. 

 

Burmistrz Miasta – pierwsze zapytanie było pana radnego Andrzeja Redera dotyczące  

stanowiska Jaspers chodzi o Termy Gostynińskie” . Inicjatywa Jaspers w dalszym ciągu 

pracuje nad naszym   projektem, nie jest zakończona tylko trwa i potrwa jeszcze ze dwa trzy 

miesiące.  

Czy jest określona data urządzenia parkingów – dokumentacja parkingów jest w 

uzgodnieniach. Po wniesieniu poprawek ponownie została przedłożona do zespołu ds. 

Organizacji Ruchu w Starostwie. Nowa organizacja ruchu obejmuje prawie całe miasto.  

Budynek drewniany przy ul. Kościuszki 5 – jest prowadzona dokumentacja, która zakłada 

odtworzenie drewnianych elementów budynku, łącznie z detalami architektonicznymi. W 

końcówce roku może remont się rozpocznie.  Cała dokumentacja jest , planowane jest 

centralne ogrzewanie , zbudowanie łazienek we wszystkich lokalach . Aktualnie taki remont 

trwa w budynku przy ul. 3-go Maja 30.  

Radna Lidia Pawikowska – ul. Armii Krajowej – Langenfeld – zagłębienie w jezdni . 

Zagłębienie będzie usunięte oraz zostaną postawione kosze na śmieci.  

Zabezpieczenie hałasu przy małej obwodnicy – obwodnica została zrealizowana z godnie z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową, która zawierała również opracowania dotyczące 

oddziaływania na środowisko, również i hałasu . Dokumentacja ta nie zakładała budowy 

ekranów akustycznych, w wskazanym miejscu.  

Wiceprzewodniczący Arkadiusz Górski – tereny przy Zamku , przy ul. Zamkowej – pomysł 

urządzenia parku w tym miejscu , na jakim etapie są rozmowy dotyczące wykupu terenu. Na 

danym terenie znajdują się cztery działki , ustalono ich właścicieli i rozpoczęto rozmowy 

odnośnie wykupu gruntów , rozmowy i negocjacje zostały zwieszone ponieważ nie wszyscy 

są zainteresowani sprzedażą, a pozostali proponują zbyt wygórowane ceny. Należy poczekać, 

ale taki pomysł jest do realizacji.   

Kto reprezentuje Radę na zewnątrz , kto zaprasza gości – pracę rady organizuje 

przewodniczący i zwołuje posiedzenia rady, i to przewodniczący posiada takie uprawnienia 

bądź wiceprzewodniczący który jest upoważniony przez przewodniczącą Rady Miasta . Może 

zapraszać też Burmistrz ale po uzgodnieniu z przewodniczącą rady.  

Zaśmiecane lasy, przy ogrodzeniu przy składowisku, rozebrane w części ogrodzenie , kto się 

tym zajmuje – temat jest znany Straży Miejskiej i Policji i jest monitorowany.  

Pani Radna Urszula Pieniążek – czy jest w planach przebudowa chodnika przy jeziorze 

Bratoszewo. Budowa jest przewidziana.  

Pan Radny Czesław Jaśkiewicz – nazwiska osób , które złożyły doniesienie – jeżeli takie 

same były pisma do CBA i do RiO to jest to pan Robacki, pani Korajczyk, pan Kalinowski i 

pani Kostun.  



Pan radny Marek Małkowski – kiedy przebudowa ul. Armii Krajowej – jest to duże zadanie o 

tym myślimy i czy się uda do końca tego roku - zobaczymy. Mamy jeszcze inne zadania w 

budżecie. Myślę, że w przyszłym roku będzie.  

 

Radny Andrzej Robacki – padło pytanie, kto zaprosił przedstawicieli Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Odpowiadam panu radnemu, że to ja zaprosiłem , 

ponieważ zgodnie z § 38 naszego stoutu posiedzenia sesji są jawne. Ponieważ w programie 

był tak ważny temat jak ”Termy Gostynińskie” uważałem za stosowne , aby poinformować 

marszałka i zaprosić przedstawicieli Mazowieckiej Jednostki,  aby mogli udzielić nam na 

bieżąco informacji. dziękuję pani przewodniczącej , że umożliwiono im zabranie głosu w tej 

sprawie tak ważnej dla mieszkańców naszego miasta. Tylko zdziwiony byłem dlaczego nie 

zostali zaproszeni na tą sesję.  

 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – byłam zaskoczona, nie 

znałam nazwisk osób przybyłych i  pozwolić gościom usiąść przy stole prezydialnym. Pewne 

postępowanie powinno być i na przyszłość proszę uzgadniać… 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – ja to pytanie zadałem  i uważam, 

że odpowiedź pana burmistrza jest jednoznaczna.. Radę na zewnątrz reprezentuje 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gostyninie, zaprasza na sesję przewodnicząca bądź 

burmistrz w uzgodnienie z panią przewodniczącą. To , że ci państwo przyjechali to bardzo 

dobrze bo wiele tematów się wyjaśniło. Radny ma prawo uzgodnić z przewodniczącą i temat 

jest załatwiony. Ja tylko od strony prawnej prosiłem.  

 

D o   p u n k t u  15 

Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - ma pismo, które wpłynęło od 

pani poseł Julii Pitery. (Przewodnicząca  odczytała pismo Poseł na Sejm RP Julii Pitery z dnia 

05-03-2012r oraz odpowiedź na przedmiotowe pismo z dnia 28.03.2012r. – kserokopie pism 

stanowią załącznik do protokołu). 

Radny Zbigniew Jakubaszek – ponieważ jest nowy numer telefonu przy postoju Taxi , 

proszę aby w mediach taka informacja o numerze telefonu  się ukazała .   

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - mam kolejne pisma 

skierowane do Rady Miejskiej . (Przewodnicząca odczytała pismo Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21.03.2012r. oraz pismo skierowane przez Radnych 

Rady Miasta Gostynina do Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15-03-2012r.  – 

kserokopia pism stanowi załącznik do protokołu). Do tych pism są załączniki można się z 

nimi zapoznać w Biurze Rady. 



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – w związku z 

tym, że po ostatniej sesji otrzymałam wiele materiałów dotyczących budowy Term 

Gostynińskich i po ich szczegółowej analizie wraz z grupą radnych doszliśmy do wniosku , że 

nasza wiedza jest niewystarczająca w tym temacie i skierowaliśmy pismo (nie donos) do NIK 

do RIO i CBA w sprawie analizy wszystkich dokumentów związanych z tą inwestycją. Nasze 

wątpliwości wzbudziła m.in. zgoda burmistrza na zbycie, czy sprzedaż faktury na kwotę 

1.282.000 zł. z dnia 12-01-2011r. przez Termy Gostynińskie, czy również fakt czy została 

zrealizowana umowa przelewu wierzytelności zawarta pomiędzy spółką Termy Gostynińskie 

a jednym z banków na kwotę  6.000.000 zł. Pismo zostało odczytane, kto podpisał również 

została odczytane. Podpisałam, Ja , pan Andrzej Robacki, pani Małgorzata Kostun i pan 

Paweł Kalinowski.  

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - przed chwilą otrzymaliśmy 

fax. (Przewodnicząca odczytała pismo z Prokuratury Rejonowej w Gostyninie skierowane do 

Rady Miasta Gostynina z dnia 27-03-2012r – pismo stanowi załącznik do protokołu).  

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - na podstawie § 16 Statutu 

Miasta Gostynina, niżej wymienione osoby zawiązały Klub Radnych „Przymierze” w 

składzie: Pan Zbigniew Jakubaszek, Pan Marek Małkowski, pan Arkadiusz Górski, pan 

Andrzej Nyckowski, pan Czesław Jaśkiewicz, pani Urszula Pieniążek, pan Tadeusz 

Łosiewicz, pani Jolanta Syska-Szymczak. Jako przewodniczący Klubu został wybrany pan 

Zbigniew Jakubaszek.  

Radny Andrzej Robacki – chciałbym złożyć oświadczenie. W związku z tym, że w prasie 

ogólnokrajowej pojawiły się liczne artykuły prasowe o Termach Gostynińskich, wywołujące 

wśród mieszkańców nieprawdopodobne zainteresowanie, i związane z tym różne domysły i 

ataki personalne oraz przeciągającą się z roku na rok procedurą związaną z budową Term 

Gostynińskich i wątpliwościami związanymi z brakiem montażu finansowego, o którym pan 

burmistrz nas ciągle informował, brakiem pozwolenia na budowę, przetargami i kwotami z 

tym związanymi oraz wpływającymi fakturami. Jako jeden z członków grupy zgodziłem się 

podpisać ten wniosek a nie donos w sprawie przeprowadzenia przez podmioty państwowe tej 

kontroli. Liczymy, że wnioski jakie wypłyną z takiej kontroli utną wszelkie spekulacje na ten 

temat. Intencją naszą było to aby oczyścić sytuacje jaka jest w mieście w związku z budową 

Term. Za daleko to zaszło i w związku z tym ja zdecydowałem się taki wniosek podpisać.  

Radny Czesław Jaśkiewicz – ja się dziwię, że pan radny Robacki. Pamiętam , że o tych 

termach mówiło się już tyle czasu, tyle kadencji i cały czas pan wojuje z tymi Termami.  

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  czy ktoś z państwa ma jeszcze 

jakieś oświadczenia, informacje do przekazania.  

Radny Tadeusz Łosiewicz – jeżeli pani radna Korajczyk  wystąpiłaby do mnie, to byśmy 

wstąpili z pismem jako Komisja Bezpieczeństwa. Współpraca Komisji z policją, ze Strażą 

Miejską jest dobra.  Mamy miejsca niebezpieczne i prosiłem policją aby dokonywała w tych 

miejscach częstych kontroli i policja często tam zjeździ. Nie trzeba pisać pism do pani Pitery.  



Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - pani Pitera przysłała do nas 

informację. Zapytała pana komendanta celem uzyskania informacji dlaczego pani radna 

wystosowała pismo.  

Radny Tadeusz Łosiewicz – dbamy o bezpieczeństwo i dzięki panu burmistrzowi i władzom 

miasta zrobiło się w pewnych miejscach jasno. W przeskoku są światła, na ul. Żabiej, na ul. 

Solidarności, to dzięki m.in. działaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Na 

ostatniej Komisji podjęliśmy bardzo poważny temat jeśli chodzi o likwidowanie barier 

architektonicznych, to jest bardzo ważna sprawa, a nikt tego nie widział. Byli zaproszeni z 

Rejonu Dróg Wojewódzkich, z Rejonu Dróg Powiatowych i nasz inspektor i doszliśmy do 

wniosku, że zrobimy pieszą wycieczkę po mieście. Byli trochę zaskoczeni, ale obiecali, że 

postarają się zrobić. Proszę jechać na ul. Bierzewicką po prawej stronie są duże rowki 

ściekowe, przejście dla pieszych jest tam też duży rowek.  

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - jeżeli chodzi o to pismo to nie 

wiemy skąd pani Pitera wzięła informację, że na sesji była taka informacja przekazana przez 

panią wiceprzewodniczącą.  Poprosiła komendanta powiatowego o pismo wyjaśniające oraz 

zwróciła się do nas. Na komisjach mamy spotkania i z komendantem i z dzielnicowymi jak 

również na sesjach Rady Miejskiej spotykamy się, zapraszamy, mamy sprawozdania i zawsze 

pan komendant przekazuje informacje.  

Radna Małgorzata Kostun – w nawiązaniu do tego pisma, które zostało odczytane, 

chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze się stało, ze względu na to, że osoby które podpisały 

to pismo trochę zastanawiały się czy jeżeli dzisiaj powiedzą coś na sesji w tym temacie, będą 

oskarżeni o tzw. populizm, absolutnie takowego nie ma, jest tylko i wyłącznie wypełnianie 

obowiązków radnego. Składaliśmy przysięgę, działamy w interesie tego organu, organu który 

jest organem kontrolującym i nadzorującym działalność Urzędu Miasta.  Dzisiaj 

dowiadujemy się, że wkrótce zostanie zapłacona faktura która stanowi 1/7  budżetu miasta.  

Ja szczerze mam taką nadzieję, że po dokonaniu tej kontroli wszyscy będziemy w stanie 

powiedzieć mieszkańcom, „słuchajcie nie martwice się wszystko jest w porządku”.  

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - powinniśmy rozwiązywać te 

problemy, tylko myślę, że CBA jest to już ostateczność. Powinniśmy my, mamy Komisję 

Rewizyjną która zajmie się jeżeli są takie zarzuty. Chyba nie powinniśmy sobie tutaj wysyłać 

takich pism.  

Radny Tadeusz Łosiewicz – dlaczego wypisują informacje w Internecie np. „nie będzie term 

na Mazowszu”, „Termy na bagnach”, „Termy Gostynińskie u prokuratora”. Tutaj na sesji 

powinniśmy te sprawy wyjaśniać. Ktoś tu działa, a my jeszcze przy okazji słyszymy, że ktoś 

wysłał pismo do jakiś tam służb. Może na sesji byśmy to rozwiązywali, ponieważ wciągamy 

w temat ileś służb, burmistrz i pracownicy będą przygotowywać pisma, jakieś papiery zamiast 

zająć się sprawami prowadzenia tematu np. Term i życia mieszkańców. to będą zajmować się 

przygotowywaniem papierów.  

Radny Czesław Jaśkiewicz – był zaproszony na sesję pan Kwieciński i informował nas, że 

jest to inwestycja karkołomna, skomplikowana, hybrydowa, rozstrzygnięcie czy mała, czy 



duża inwestycja. Mówił, że to są dwie inwestycje w Polsce. Burmistrz jako pierwszy 

przeciera ścieżki w tym temacie. Jest to bardzo trudne, aby tą sprawę załatwić. Przyszły 

inwestor widzi co się tutaj dzieje.  

Burmistrz Miasta – jest to psucie opinii miastu i wizerunku, przeszkadzanie w budowaniu 

Term.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Agnieszka Korajczyk – Szyperska – bardzo proszę 

wszystkich radnych, aby państwo zapoznali się z tymi dokumentami, które są u pani 

przewodniczącej. Być może macie wiedzę większą niż my i będziecie mogli nam więcej 

wytłumaczyć, bo my niektórych rzeczy nie rozumiemy i nie wiemy gdzie szukać pomocy, 

dlatego zwróciliśmy się z prośbą do odpowiednich służb ażeby powiedziały „tak wszystko jest 

ok, nie martwcie się o nic”.  

 

D o   p u n k t u  16 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rad Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  - zamykam obrady XXI sesji 

Rady Miejskiej, dziękuję państwu za udział.  

 

Spisały: 

A. Dutkiewicz. 

E.  Cierpikowska. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jolanta Syska – Szymczak  

 


