
 PROTOKÓŁ  NR XXV/2012

z posiedzenia XXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego
 w dniu 30 maja 2012 roku

Stan Rady - 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1340, a zakończono o godzinie 1445.

D o   p u n k t u  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  powitała  przybyłych  na
obrady XXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie panią Barbarę Semeniuk Radcę 
Prawnego Urzędu Miasta oraz wszystkich radnych.

D o    p u n k t u   2

Uchwalenie porządku obrad. 

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

Za  porządku obrad  głosowało:
     za – 13                             przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjecie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie ze stanowiska Zastępcy 

Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w 
Gostyninie  Pani  Agnieszki  Korajczyk  –  Szyperskiej  –  radnej  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie. 

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

D o    p u n k t u   3 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odwołanie  ze  stanowiska  Zastępcy  
Kierownika  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  Biura  Powiatowego



w Gostyninie Pani Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej – radnej Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  do  Biura  Rady  wpłynęło 
pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny, 
które pozwolę sobie odczytać – treść pisma stanowi załącznik do protokołu.   
W związku z tym pismem został opracowany projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Miejskiej  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  – w 
2008  roku  rozpoczęłam  pracę  w  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  na 
stanowisku  Zastępcy  Kierownika  Biura  Powiatowego,  posiadałam  i  nadal  posiadam 
odpowiednie  kwalifikacje  ponieważ  posiadam  wykształcenie  w  kierunku  administracyjnym 
posiadam również doświadczenie pracy w instytucjach samorządowych i dlatego też zostałam 
przyjęta  do  tej  pracy.  Przez  cztery  lata  wykonywałam  swoja  pracę  zgodnie  z  zakresem 
obowiązków który  podpisałam  i  nie  było  żadnych  zastrzeżeń  ani  od  dyrektora  ani  też  od 
kierownika  który  był  moim  zwierzchnikiem  w  tej  instytucji  w  biurze  powiatowym. 
Wykonywałam również polecenia kierownika odnośnie egzaminów zobowiązujących procedur, 
zdałam ich około 30, pozostał mi jeden. Owszem 26 kwietnia odmówiłam udziału w egzaminie 
gdyż powodem była choroba mojego dziecka i z racji tej choroby przedstawiłam zwolnienie od 
pracy. Niestety nie było mi dane podejść drugi raz do egzaminu ponieważ moja obecna pani  
kierownik  wystosowała  pismo  do  dyrektora  o  odwołanie  mnie  ze  stanowiska,  chociaż 
podkreślam, że przez cztery lata ani dyrektorzy którzy zarządzają agencją w Warszawie ani mój 
ówczesny kierownik nie widzieli zastrzeżeń co do moich kompetencji i co do wykonywania 
mojej pracy.

Radny Andrzej Robacki – czy to jest o zamianę stanowiska?                 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  pismem  z  27  kwietnia 
Kierownik  Biura  Powiatowego  w  Gostyninie  zwrócił  się  do  Dyrektora  Mazowieckiego 
Oddziału Regionalnego o zmianę stanowiska dla pracownika.

Radny Andrzej Robacki – rozumiem, że o zamianę stanowiska.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Miejskiej  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  – 
dlaczego tak się stało, że ani Agencja ani Biuro Rady mnie nie powiadomiło, że jest takie pismo 
w mojej sprawie, tylko dowiaduję się o tym z portalu internetowego, że na najbliższej sesji  
będzie  omawiana  moja  sprawa  dotycząca  mojego  dalszego  zatrudnienia  bądź  nie.  Czy  nie 
powinnam się najpierw ja o tym dowiedzieć i radni a nie na pierwszym miejscu dowiaduje się 
jakiś portal internetowy.

Radny Andrzej  Robacki  – czy  to  z  Biura  Rady  wyszła  informacja  do  któregoś  z  portali 
internetowych, może to jest jakaś zagrywka polityczna.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – pismo to wpłynęło do biura i 
nigdzie nie zostało wysyłane.
Jest  również  pismo  do  pana  dyrektora  Mazowieckiego  Oddziału  Regionalnego  w  sprawie 
prośby o zmianę stanowiska pracy dla pani Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej –  treść pisma 
stanowi załącznik do protokołu.  
Ponadto zostało również odczytane pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Mazowiecki Oddział Regionalny w sprawie: egzaminy z procedur – pismo stanowi załącznik do 
protokołu.   



Radna Małgorzata Kostun – dlaczego to nie było opiniowane na komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – projekty uchwał w sprawach 
personalnych nie podlegają opinii komisji. Naszym zadaniem jest tylko opiniowane, my i tak 
nie mamy wpływu na decyzję pracodawcy.  

Radny Andrzej Robacki –  ja w kwestii formalnej, chciałem zapytać panią prawnik bo w tym 
projekcie  uchwały  mamy  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odwołanie  ze  stanowiska  a  we 
wniosku jest o zamianę stanowiska.   

Radca Prawny Barbara Semeniuk – ja rozumiem, że pracodawca wnosi o rozwiązanie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – ja tego 
nie wiem, gdyż nie otrzymałam żadnego pisma, ja dowiedziałam się o tej  sytuacji  ze stron 
internetowych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – w piśmie mamy o odwołanie 
ze stanowiska.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Miejskiej  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  – 
generalnie jest  tak,  że jeśli  ktoś  był  powołany na stanowisko a następnie jest  odwołanie to 
wiąże się to z utratą pracy.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – proponuje powołanie komisji 
skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego.
Zgłaszam wniosek o tajne glosowanie.

Radny Andrzej  Reder – wydaje mi się,  że  wynika to  z ustawy, że rada podejmuje swoje 
uchwały w głosowaniu jawnym, a w szczególnych sytuacjach tajnym. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – do tej 
pory czy a przypadku pana Kiełczewskiego czy też pana Robackiego głosowania były jawne i  
nie widzę potrzeby aby było to głosowanie tajne.  

Radny Andrzej  Robacki  – ja  zgłaszam wniosek formalny dalej  idący o  głosowanie  tajne 
imienne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – proszę  radnego  o 
przedstawienie paragrafu w statucie który mówi o takiej możliwości głosowania. 

Radny Andrzej Robacki – w takim razie proszę o 15 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

(…) po przerwie

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  wznawiam  obrady  po 
przerwie. 
Głosowanie nad tą uchwałą będzie miało charakter jawny. 



Kto jest za  nie wyrażeniem zgody na odwołanie ze stanowiska pani Agnieszki Korajczyk –  
Szyperskiej:
                              Za nie wyrażeniem zgody na odwołanie opowiedziało się –  4 radnych, 
                                                                                                 

Kto  jest  za  wyrażeniem zgody  na  odwołanie  ze  stanowiska  pani  Agnieszki  Korajczyk  –  
Szyperskiej 
                                 Za wyrażeniem zgody na odwołanie opowiedziało się –  8 radnych, 

Kto się wstrzymał:                                                                                            
                                                                                      wstrzymujących się  –  0 radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska nie brała udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  odwołanie  ze  stanowiska  Zastępcy  Kierownika  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Gostyninie Pani Agnieszki 
Korajczyk – Szyperskiej – radnej Rady miejskiej w Gostyninie.   

UCHWAŁA  NR 127/XXV/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – dziękuje państwu 
za takie głosowanie. A w przyszłości jak będą do podejmowania podobne uchwały to równie  
słusznie będziecie państwo głosować.   

D o    p u n k t u   5   

Sprawy różne 

W sprawach różnych nie podjęto tematów do rozmów.

Radna Małgorzata Kostun – pani mecenas powiedziała, że jak byśmy tę uchwałę podjęli to
i  tak  nie  będzie  miała  ona znaczenia  w decyzji  jaką podejmie  pracodawca.  Czyli  to  nasze 
stanowisko według mnie jest nie właściwe z naszej strony. 

D o    p u n k t u   6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak  –  zamykam obrady XXV sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

Spisała:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
 

                                                                Jolanta Syska - Szymczak 




	Porządek posiedzenia

