
P R O T O K Ó Ł  NR XXXI/2012
z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu

 28 grudnia 2012 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 12

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1350.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady 
XXXI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  radnych  Rady  Miejskiej,  pana  Włodzimierza 
Śniecikowskiego Burmistrza Miasta,  panią Jadwigę Kaczor z – e Burmistrza, panią Bożenę 
Sokołowską  Skarbnika  Miejskiego,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta  Burmistrza  ds. 
Finansowych,  pracowników  Urzędu  Miasta,  zaproszonych  gości  w  osobach  panią  Renatę 
Zagórską  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Gostyninie,  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  ma uwagi do porządku.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – proszę o wprowadzenie do porządku obrad  dwóch 
projektów uchwał,  projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 
2012  rok  oraz  projektu  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  90/XVI/2011  Rady  Miejskiej  w 
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2012 – 2045. powyższa prośba podyktowana jest tym iż w ostatnim czasie nastąpiły pewne 
zdarzenia finansowe, jak wpływ dotacji unijnej w związku z tym zachodzi konieczność zmiany 
uchwały budżetowej.    
  
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – kto  z  państwa  jest  za 
wprowadzeniem proponowanych uchwał.

Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowano następująco:    
  

  za – 12                             przeciw – 0                               wstrzymało się –  0



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – projekty tych uchwał znajda się 
w punktach 8 i 9 porządku obrad i porządek zamknie się punktem 14.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – kto  z  państwa  jest  za 
porządkiem obrad wraz z naniesionymi poprawkami.

Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:

               za – 12                             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. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr 

216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania,  odpłatności  i  zwolnienia  od  opłat  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne 
usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z 
zaburzeniami psychicznymi. 

6. Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045. 
a)  odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
b)  odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c)  odczytanie  wniosków  i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

2013 – 2045.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013;

a)  odczytanie  projektu  uchwały  budżetowej  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c)  odczytanie  wniosków  i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013.

8. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok 
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045.
10. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2012.
11. Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2012. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                



D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta  Włodzimierz  Śniecikowski  –  odczytał  sprawozdanie  z  działalności 
Burmistrza Miasta Gostynina za okres od 15 listopada 2012 roku do 29 grudnia 2012 roku – 
materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu.

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

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Arkadiusz  Górski  –  w  nowo  wybudowanych 
budynkach  komunalnych  przy  ulicy  Krośniewickiej  i  przy  ulicy  Kościuszkowców  odbiór 
techniczny został zrealizowany, natomiast były jeszcze próby techniczne dotyczące zasilenia 
budynków w gaz, temat ten już nie istnieje, wiem że lokale są przyznane, ale jeszcze nie we 
wszystkich mieszkaniach pali się światło to znaczy że jeszcze pełnego zasiedlenia nie ma, czy 
na  tę  chwile  istnieją  jeszcze  jakieś  przeszkody  prawno  techniczne  które  uniemożliwiają 
zasiedlenie.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – nie ma już żadnych technicznych problemów. 
Ponieważ są to ogrzewania etażowe w związku z tym najemcą ma obowiązek zawarcia umowy 
z gazownia w związku z tym może się to jeszcze trochę przedłużać
  
Radny  Tadeusz  Łosiewicz  –  wspominał  pan  o  parkingach  w  mieście,  chciałbym  się 
dowiedzieć dlaczego to trwa tak długo.
Budowa  Miejskiego  Centrum  Handlowego  Stara  Betoniarnia,  chodzi  mi  o  wykup 
wierzytelności, na portalach wypowiadają się różni ludzie, czy miasto finansując budowę tego 
centrum i wybierając formę wykupu wierzytelności wybrało najlepsze rozwiązanie.    

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – wykup wierzytelności polega na tym, że jest 
ogłaszany przetarg i wykonawcy muszą się zgłosić wraz z bankiem który tej wierzytelności  
udzieli. Podczas badania ofert, bada się ofertę za wykonanie i bada się ofertę banku ta która jest  
tańsza.  Jest  to  najlepsze  rozwiązanie,  że  przedsiębiorcy  przychodzą  wraz  z  bankami.  
Oczywiście jakieś ryzyko było ale wszystko się udało i zostało to sfinansowane i otrzymaliśmy 
85% dofinansowania. Samorząd nie jest po aby pieniądze odkładał, ale po to aby pozyskiwał 
środki finansowe poprzez zaciągane kredyty czy wierzytelności i budował. 
Odnośnie miejsc do parkowania to był to nasz pomysł który wypłynął trzy lata temu, należy o  
tym pamiętać że na terenie miasta są różni zarządcy dróg i to nie jest łatwa sprawa. Ale jest to  
na ukończeniu i zostanie ukończone ale trzeba pamiętać o tym, że jest to kosztowna inwestycja. 

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – ja mam pytanie dotyczące Starej Betoniarni, co 
przyczyniło się do tego że zainstalowano tam ogrzewanie elektryczne. Dochodzi teraz coraz 
więcej głosów że jest to niezbyt trafiony pomysł.
Proszę o podanie kwoty za przygotowanie strony internetowej Zamku.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – co do kwoty za stronę internetowa Zamku to 
nie znam gdyż jest to spółka. 
Co  do  ogrzewania  to  po  pierwsze  to  nie  było  tam  ciepłociągu.  W zeszłym  roku  została  
wykonana dość duża inwestycja przyłączenia osiedla Bierzewicka do ciepłociągu, ale to nie 



było w czasie kiedy było projektowanie Starej Betoniarni. Na ten czas było to jedyne optymalne 
rozwiązanie energetyczne.  Natomiast  każdy sklep ma swój licznik i wydzierżawiający musi 
ponosić koszty za ogrzewanie swojego lokalu. Z czasem będzie można przyłączyć ciepłociąg. 

Radny  Andrzej  Robacki  –   proszę  o  przedstawienie zarządzenie  w  sprawie  regulaminu 
organizacyjnego. 

Z – ca  Burmistrza Jadwiga Kaczor – dotrzemy do tego dokumentu.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski – dotyczy to organizacji urzędu,  kompetencji 
burmistrzów,  wójtów,  prezydentów  miast,  jednoosobową  zarządzenie,  może  zwalniać 
zwiększać ilość miejsc pracy.  

D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

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

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – na ulicach Wojska Polskiego i 18 – go Stycznia w 
dniu wczorajszym nie świeciło się oświetlenie uliczne czym to spowodowane. 

Z – ca  Burmistrza Jadwiga Kaczor – usterka ta w dniu dzisiejszym zostanie usunięta.

Radna Urszula Pieniążek – czy jest jeszcze gwarancja na znaki z nazwami ulic, chodzi mi 
szczególnie o ulicę Kościuszkowców, są one mało czytelne.   

Radny  Andrzej  Reder  –  jest  to  dość  niepokojące  że  tak  wolno  zapełnia  się  w  Centrum 
Handlowym ta część galerii. Na komisji przekazano nam informację że firmy sieciowe nie są 
zainteresowane wynajmem powierzchni.  Czy osoby zarządzające  zwracały  się  do  firm aby 
zachęcić  je  do wydzierżawiania  lokali  w Centrum Handlowym.  A jeśli  chodzi  o  Zamek to 
myślenie o tym obiekcie jako o restauracji to stanowczo za mało. Należy myśleć o obiekcie 
jako o całości i zapełnianie go  jakimiś dodatkowymi funkcjami.     

Radny Tadeusz  Łosiewicz  –  czy nie  mogłaby w przyszłości  wokół  Zamku powstać plaża 
miejska. 

D o  p u n k t u  5

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr  
216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków  
przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze,  z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  
psychicznymi. 



Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska –  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej ogłosił przetarg nieograniczony na wykonywanie usług opiekuńczych dla 
klientów  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  miesiącu  grudniu.  W  wyniku  tegoż 
przetargu  w  dniu  6  grudnia  została  wyłoniona  oferta  pani  Elżbiety  Mąkolskiej  Zakład 
Opiekuńczy  ,,Mewa”,  która  zaproponowała  stawkę  za  odpłatność  za  jedną  godzinę  od 
świadczonych usług  opiekuńczych na poziomie 8,50  zł.  Firma ta  od 1  stycznia  2013 roku  
będzie świadczyła usługi dla naszych klientów. W związku z ty, że uległa odpłatność z 7,00 zł.  
na 8,50 zł. należy zmienić tabelę odpłatności które stanowią załączniki do uchwały o usługach 
opiekuńczych. Załącznik Nr 1 to jest odpłatność jaką ponosić będą  osoby będące w rodzinie, 
natomiast  załącznik  Nr  2  dotyczy  odpłatności  ponoszonych  przez  osoby  samotnie 
gospodarujące.  Na  chwile  obecną  z  usług  opiekuńczych  korzysta  209  osób,  liczba  ta 
zmniejszyła się.  

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej   – opinie pozytywne.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 
2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia 
od  opłat  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 166/XXXI/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  6

Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045. 

Skarbnik Miejski  Bożena Sokołowska – nowe przepisy  które  informowały  od 2009 roku 
sektor  finansów  publicznych,  a  mianowicie  zmiana  ustawy  o  finansach  publicznych 
wprowadziły  obowiązek  sporządzania  przez  organ  wykonawczy  obok  uchwały  budżetowej 
wieloletniej  prognozy  finansowej.  Wieloletnia  prognoza  finansowa  obejmuje  zgodnie  z 
przepisami  okres  roku  budżetowego  oraz  co  najmniej  3  kolejnych  lat,  jednakże  należy  ją 
opracowywać co roku zgodnie z uwzględnieniem czasu okresu realizowanych przedsięwzięć 
nowych  i  kontynuowanych  z  uwzględnieniem  zadłużenia  na  przestrzeni  tylu  lat  na  ile  
zaplanowane  są  zaciąganie  i  spłata  zobowiązań,  dlatego  też  nasza  wieloletnia  prognoza 
finansowa w związku z  udzieleniem poręczenia  dla  Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego wieloletniego kredytu sporządzana jest  na okres do 2045 roku,  czyli  na okres 
w którym przewiduje się jego spłatę. Zakres przedmiotowy wieloletniej prognozy finansowej  
określa  dochody bieżące  oraz  wydatki  bieżące  budżetu  jednostki  samorządu terytorialnego, 



następnie  obsługę  długu,  gwarancje  i  poręczenia.  Również  prezentujemy  w WPF dochody 
majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego. Ponadto wieloletnia prognoza finansowa szczegółowo odnosi się do 
poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zaliczanych do wymienionych dochodów 
i wydatków i  w wydatkach wyszczególnione są kwoty wydatków bieżących i  majątkowych 
które wynikają z wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach wieloletniej 
prognozy finansowej oraz kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 
także  wydatki  związane  z  funkcjonowaniem  organów  jednostki  samorządu  terytorialnego. 
Następnie  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  prezentuje  się  wynik  budżetu  jednostki 
samorządu  terytorialnego  przeznaczenie  nadwyżki  lub  sposób  finansowania  deficytu, 
przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, wskazując 
na relacje określone w ustawie o finansach publicznych a mianowicie 15% dochodów dla spłaty 
zobowiązań  w  ciągu  roku  i  60%  dochodów  z  samorządu  terytorialnego  tego  zadłużenia, 
wskaźniki mogą być przekroczone, dane te są prezentowane w załącznikach tabelarycznych. 
Następny załącznik przedstawia wykaz przedsięwzięć, następny załącznik przedstawia zbiorczo 
przedsięwzięcia,  4  załącznik  do  wieloletniej  prognozy  finansowej  przedstawia  zbiorczo 
przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania do WPF i w 5 załącznik to objaśnienia wartości 
przyjętych w WPF na lata 2013 – 2045.  

a)   odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez  
      Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniek – odczytała 
treść uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045 –  uchwała  
stanowi załączniki do protokołu.

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  uchwałę 
nr Pł. 436.2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 
grudnia  2012  roku  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina 
projekcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2013  –  2045  – 
uchwała stanowi załączniki do protokołu.

 c)  odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju
      Gospodarczego i Budżetu,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – projekt  tej  uchwały  był 
opiniowany przez komisje stałe.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i i Opieki Społecznej – opinia pozytywna, 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna,
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,



Przewodnicząca  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Urszula  Pieniążek  – 
odczytała opinię Komisji w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045 – 
opinia stanowi załącznik do protokołu.

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

Radni nie wnosili uwag i poprawek.

  e)  głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
       Finansowej na lata 2013 – 2045 .

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 167/XXXI/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

D o  p u n k t u  7

Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2013 rok.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych Wiesława Pilichowicz  –   uchwała  budżetowa jest 
rocznym planem finansowym dochodów jak i  wydatków i  stanowi podstawę do gospodarki  
finansowej danego roku budżetowego. Jeśli chodzi o dochody – chcę tutaj podkreślić, że bardzo 
często  nam  się  zarzuca,  że  powinniśmy  bądź  nie  powinniśmy  czegoś  ujmować.  Uchwała 
określa  prognozowane dochody. W budżetach jednostek nie da się określić jak przedsiębiorcy 
że w danym roku mamy np. wyprodukować ileś lam oświetleniowych. Jeśli chodzi o budżet i  
dochody  budżetowe  są  trudne  do  określenia  wiele  rzeczy  ma  wpływ  na  realizację  tych 
odchodów, ustawa o finansach publicznych mówi o tym, ze prognozuje się dochody budżetowe.  
Na rok 2013 w naszym projekcie budżetu zaprognozowali kwotę  w wysokości 47.505.767,00 
zł. te dochody dzielą się na dwie podstawowe części, na dochody bieżące, w których kwota 
została określona na 46.362.767,00 zł. i dochody pochodzące z majątku gminy, tutaj chodzi o 
sprzedaż majątku, zostały zaplanowane w kwocie 1.143.000,00 zł. Przedstawiliśmy państwu 
projekt  budżetu  z   częściami  opisowymi,  postaram  się  określić  z  czego  te  dochody  będą 
pochodziły w roku 2013. Przy propozycji 46 mln zł. dochodów bieżących następuje podział 
tych dochodów na dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych., na część z nich państwo 
podejmujecie uchwały ze stawkami podatkowymi i opłatami. Duża kwota w tych dochodach 
stanowi  podatek  dochodowy od osób  fizycznych  tzw.  PIT ,  wyniesie  on  11.946.608,00  zł.  
Również jest to prognoza, bo jeśli chodzi o rok 2012 szacujemy, że około 1 mln zł. może nawet 
ponad tych dochodów nie otrzymamy, te udziały otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i są 
określone na 37,42%. Następna duża pozycja to podatek od nieruchomości zarówno od osób 
fizycznych jak i prawnych został on skalkulowany na kwotę 9.550.000,00 zł. również w tych 
podatkach mniejszą kwotę bo 200.000,00 zł. stanowi podatek dochodowy od osób prawnych 
tzw.  CIT,  my  w  tym  podatku  mamy  niewielki  udział.  Następna  pozycja  to  podatek  rolny 



63.600,00  zł.  W naszym  mieście  jest  niewielu  rolników  dlatego  taki  niski  szacunek  tego 
podatku. Podatek leśny 33.600,00 zł.  jeśli chodzi o ten podatek jest to mała kwota, ponieważ 
posiadamy  w  swoim  obszarze  tzw.  pasy  ochronne,  które  są  w  50%  zwolnione  z  podatku  
leśnego.  Podatek  od  środków transportowych  zarówno od osób fizycznych  jak  i  prawnych 
650.000,00 zł.  Podatek z działalności  gospodarczej  od osób fizycznych,  opłacany w formie 
karty  podatkowej  99.000,00  zł.  Podatek  od  spadków i  darowizn  135.000,00  zł.  Opłata  od 
posiadania  psów 27.000,00  zł.  Wpływy z  opłaty  produktowej,  pochodzą  z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, są szacowane w roku 2013 na 9.000,00 
zł. Wpływy z opłaty skarbowej 400.000,00 zł. z opłaty targowej 50.000,00 zł. Wpływy z opłaty 
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 350.000,00 zł. są to jedyne dochody w naszym budżecie  
tzw.  znaczone,  ta  kwota  w  całości  musi  być  wykorzystana  na  działania  związane  z 
przeciwdziałaniem  alkoholizmowi.  Wpływy  z  innych  opłat  lokalnych,  to  jest  kwota 
1.443.600,00 zł. i na tą kwotę składają się opłaty adiacenckiej 25.000,00 zł. opłaty za zajęcie 
chodników w pasie drogowym 62.000,00 zł. i nowa opłata związana z odpadami komunalnymi,  
kwota 1.353.600,00 zł.  po stornie dochodów ta sama kwota również znajduje się po stronie 
wydatków. Ta opłata jest planowana, że wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2013 roku. Podatek od 
czynności cywilno prawnych 501.000,00 zł. Wpływy z różnych opłat 50.200,00 zł. , 50.000,00 
zł  wpływy z opłat   za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  Dochody bieżące z majątku 
miasta  jest  to  kwota  582.700,00  zł.  pochodzi  ona  z  opłat  za  użytkowanie  i  użytkowanie 
wieczyste nieruchomości jest to kwota 306.000,00 zł. i 200,00 zł. za zarząd terenu. Dochody z  
najmu i dzierżawy składników majątkowych 258.000,00 zł. w tym 180.000,00 zł. pochodzi z 
dzierżawy za wynajem lokali użytkowych, 8.000,00 zł. za grunt pod garażami dzierżawy za 
grunty 70.000,00 zł. Wpływy z różnych dochodów 18.500,00 zł. w tym 5.000,00 zł. ze zwrotu 
kosztów zastępstwa procesowego i za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej  
13.500,00 zł. Wpływy z jednostek organizacyjnych, głównie tutaj chodzi o szkoły i przedszkola 
stołówki jak również pływalnie jest to kwota ogółem 2.215.900,25 zł. w tym drobne dochody 
400,00 zł. za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji w szkołach i gimnazjach, kwota 
24.500,00  zł.  dotyczy  przedszkoli,  następna  duża  kwota  472.400,00  zł.  jest  to  odpłatność 
rodziców  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola  i  jeszcze  jedna  pozycja  dotycząca 
odpłatności rodziców za wyżywienie tych dzieci w przedszkolach 245.300,00 zł. W szkołach 
naszych  prowadzone  są  stołówki  szkolne  i  z  tych  stołówek  prognozujemy  dochody  w 
wysokości 734.500,00 zł. Odpłatności za usługi opiekuńcze, które realizuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, z tych świadczeń szacujemy, że powinny wpłynąć 90.000,00 zł. to jest ta 
różnica którą podopieczni dopłacają.  Za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów 
Wodnych  i  Zimowych  520.000,00  zł.  w  tym  wpływy  z  basenu  450.000,00  zł.  z  solarium 
23.000,00  zł.  z  lodowiska  31.700,00  zł.  i  za  korzystanie  z  innych  urządzeń  15.300,00  zł. 
Planowane są różne dochody,  które  mają  związek  ze zwrotem podatku VAT jest  to  kwota 
40.000,00 zł.  i  za  wynajem sal  w szkołach ponad 3.500,00 zł.   Kwota 15.500,25 zł.  są  to  
planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych. Dużą pozycję w naszym budżecie 
stanowią subwencje ogólne, jest to kwota szacowana na 12.679.026,00 zł. z tego subwencja 
oświatowa 12.330.083,00 zł. mała  kwota subwencji równoważącej 155.799,00 zł. i subwencja  
wyrównawcza wynosi  193.144,00 zł.  Następna pozycja  to  dotacje  na zadania  bieżące jakie 
otrzymujemy z budżetu państwa poprzez Wojewodę Mazowieckiego to kwota 4.882.980,00 zł. i  
największą pozycję z tych dotacji otrzymuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na zadania 
własne  gminy  o  charakterze  obowiązkowym  i  jest  to  kwota  930.700,00zł.  i  wynikająca  z 
programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 265.000,00 zł. tutaj należy dodać, że do tych 
programów  z   naszego  budżetu  przeznaczamy  też  nasze  środki  budżetowe.  Duża  pozycja 
3.617.280,00  zł.  są  to  zadania  obligatoryjne  i  również  dotyczą  zasiłków  rodzinnych 
alimentacyjnych,  tymi  środkami  zarządza  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej.  Dotacja  w 
kwocie 70.000,00 zł. jest planowana z gminy wiejskiej Gostynin, realizujemy już od kilku lat  



program profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt. Z uwagi na to, że organizujemy przetarg 
dla dwóch gmin, szczepionki są tańsze i korzystniej jest to dla naszych budżetów.  Pozostałe  
dochody  bieżące  jest  to  kwota  130.453,00  zł.  kwota  40.000,00  planowana  z  mandatów 
nakładanych przez Straż Miejską, drobne kwoty to wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00 
zł.  wpływy  z  nieterminowych  wpłat  podatków  42.200,00  zł.  i  od  rachunków  bankowych 
15.009,00  zł.  łączna  kwota  pochodząca  z  odsetek  to  57.209,00  zł.  Dochody  samorządu 
związane z realizacją z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych 
ustawami to kwota 30.044,00 zł.  jest  to określenie procentowe ile tych dochodów powinno 
zostać u nas, są również kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych 30.000,00 zł. 
Wpływy z różnych dochodów, wpłaty gmin za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w 
Gostyninie dzieci nie będących mieszkańcami miasta kwota 3.000,00 zł. Kwota 363.099,75 zł.  
są  to  środki  zaplanowane  na  realizowanie  programów finansowanych  z  udziałem środków 
europejskich, realizują te zadanie przedszkola, szkoły, są to takie programy jak „Uczenie się 
przez  całe  życie”  ,  Comenius,  dotyczy  również  Kapitału  Ludzkiego  realizowanego  przez 
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej,  projekt  taki  jak  Dziecięca  Akademia  Przyszłości,  te 
środki są już uwzględnione w budżecie roku 2013. To są dochody bieżące.  Teraz dochody 
majątkowe zostały wyszacowane na kwotę 1.143.000,00 zł. z czego z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 1.089.000,00 zł.  
Poszczególne tytuły  w tym projekcie wymieniliśmy państwu z czego planujemy osiągnąć te 
dochody, 920.000,00 zł. dotyczy sprzedaży działek głownie budowlanych, kwota 139.000,00 zł. 
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, sprzedaż garaży przy ul. 
Armii Krajowej 30.000,00 zł. i wpływy ze sprzedaży drewna 41.000,00 zł. Następny mniejszy 
program finansowany przez środki europejskie 9.000,00 zł. realizowany przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, program pochodzący z Kapitału Ludzkiego „Siła tkwi w Tobie”. Kwota 
93.000,00 zł. są to dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych. 
Z  proponowanych  dochodów  zostały  zaplanowane  wydatki,  skalkulowano  je  na  kwotę 
42.244.838,00 zł.  są przeznaczone na realizację  zadań określonych w ustawach,  na zadania 
własne, zadania z zakresu administracji rządowej tzw. zadania zlecone , od samego początku do 
realizacji  tych  zadań  z  dochodów  własnych  musimy  dołożyć  własne  środki  aby  w  pełni 
zrealizować określone zadania. Z tej  kwoty 41.163.442,00 zł.  przeznaczone jest  na wydatki 
bieżące,  jeśli  chodzi  o  wydatki  bieżące  zostały  skalkulowane  na  poziomie  roku  2012, 
kierowaliśmy się tutaj oszczędzaniem, mimo, że są określone wskaźniki inflacji na 2013 rok 
sięgają  prawie  3%  to  kwotowo  plan  wydatków  wynosi  niemalże  tyle  samo  co  w  roku 
poprzednim. Należy też tutaj uwzględnić nowe zadanie, które będzie wchodziło w roku 2013 to  
jest ustawa tzw. śmieciowa i te wydatki są skalkulowane na kwotę 1.348.600,00 zł. Następna 
pozycja  są  to  wydatki  majątkowe  jest  to  kwota  1.081.396,00  zł.  dotycząca  wykupu 
wierzytelności naszego Centrum Handlowego. Plan wydatków bieżących staraliśmy się opisać 
państwu w części opisowej, ale też i staraliśmy się uwzględnić wszystkie zmiany jakie zajdą w 
roku 2013, przy założeniu,  że  będziemy oszczędzać.  Od szeregu lat  otrzymujemy za niską 
subwencję na zdania oświatowe, a jest to najwyższa pozycja wydatków w naszym budżecie bo 
przekraczająca  ponad  40%  ogólnego  planu  wydatków.  Informacje,  którą  otrzymujemy  w 
październiku od Ministra Finansów dotyczącą wysokości subwencji oświatowej, zwykle kiedy 
budżet państwa zostanie uchwalony, po ponownym przeliczeniu przez Ministerstwo Edukacji 
środków od szeregu lat okazuje się, że ta subwencja oświatowa jest jeszcze niższa. Do zadań  
zleconych również musimy dopłacać, jest tak że środki, które otrzymujemy nie wystarczają na 
najniższe  wynagrodzenie  dla  tych  pracowników którzy  realizują  te  zadania.  Dużo środków 
musi pójść z dochodów własnych budżetu. Planując dochody i wydatki na rok 2013, mamy 
różnicę stanowiącą nadwyżkę budżetowa,  która  wynosi  5.260.929,00 zł.  jest  skierowana na 
spłatę zadłużenia w całości, w tym: 5.141.329,00 zł. są to kredyty i 119.600,00 zł. pożyczki 
preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sytuacja naszego budżetu na 



rok 2013 zmieni się dość znacznie, bo 19 grudnia otrzymaliśmy środki, pochodzące z dotacji na 
Centrum Handlowe była to kwota 13.646.000,00 zł. W tym czasie odbyło się kilka komisji, 
które  zapoznawały  się  z  projektem  budżetu.  Zastanawialiśmy  się  czy  wprowadzać 
autopoprawkę  do  projektu  przedłożonego  państwu  i  doszliśmy  do  takiego  wniosku,  że 
zmieniłoby się wiele załączników i powstałby duży bałagan, dlatego też przewidzieliśmy dużą 
zmianę tego projektu, ale w miesiącu styczniu 2013 roku bo będzie taka konieczność z uwagi 
na  otrzymane  środki.  Będziemy  musieli  wprowadzać  dodatkowo  zadanie  inwestycyjne, 
przebudowa drogi od ul. Jana Pawła -  ul. Bierzewicką  do Centrum Handlowego, której nie ma  
w naszym planie budżetowym.  W tym układzie, w związku z tymi środkami będą musiały 
nastąpić  duże  zmiany.  Jeszcze  dodatkowe  środki  otrzymamy  na  termomodernizacje  dwóch 
budynków  użyteczności  publicznej  tj.  Przedszkola  Nr  2  i  Domu  Kultury  ,  jest  to  kwota 
742.000,00 zł. prawdopodobnie te środki przyjdą już w styczniu, również będą miały wpływ na  
zmiany.  W  styczniu  będziemy  proponowali  dodatkowe  zadania  inwestycyjne,  remontowe 
naszych jednostek i dróg. W związku z tym, że środki, które wpłynęły zmienią nasze wielkości 
zadłużenia zarówno na koniec roku 2012 jak i zmieni się również prognoza na rok 2013. Przy  
Wieloletniej Prognozie określany był wskaźnik  na 55% , on już w tej chwili będzie zupełnie  
inny, ale to się będzie odbywało już w styczniu 2013 roku. 

a) odczytanie  projektu  uchwały  budżetowej  przez  Przewodniczącą  Komisji  Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu, 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek – odczytała 
projekt uchwały budżetowej na rok 2013 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  uchwałę  nr 
Pł.437.2012 składu orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Warszawie  z  dnia  07 
grudnia  2012  roku  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina 
projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

c) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju  
           Gospodarczego i Budżetu, 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna,
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinia pozytywna, 

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –   na Komisji Edukacji były 
zapytania odnośnie Zespołu Tańca Ananasy działającego w Szkole Podstawowej nr 3 - tak są 
środki zabezpieczone w budżecie, nie ma obaw że ten zespół zostanie zlikwidowany, tylko nie 
jest wyszczególnione że ile środków jest na Ananasy. Następnie logopeda – w Przedszkolu Nr 4 
i Nr 5 od 1 września 2013roku i prawdopodobnie będzie to ten sam logopeda co w Przedszkolu 
nr 2, z uwagi na to logopeda będzie miał obowiązek przepracowania większą liczbę godzin.  
Szkoła  Podstawowa  nr  3  –  pracownia  komputerowa  –  niestety  na  rok  2013  nie  są 



zabezpieczone środki. Rozmawiałam z panem Michałem Łosiem – od kilku lat tak się dzieje, ze 
to rozporządzenie co roku jest przedłużane na następny rok i też liczy na to że na 2013 rok  
również  zostanie  przedłużone,  a  jeżeli  nie  to  trzeba  będzie  szukać  środków zewnętrznych 
przynajmniej na dofinansowanie częściowe tego sprzętu i środków w naszym budżecie. 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Urszula Pieniążek – odczytała 
opinię Komisji w sprawie budżetu Miasta Gostynina na 2013 rok – opinia stanowi załącznik do  
protokołu.

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – otwieram dyskusję.
Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – cytując opinię Komisji Rewizyjnej, która nie była 
odczytana, budżet faktycznie jest taki ostrożny i zachowawczy. Ja większych uwag nie miałam, 
drobne  moje  wątpliwości  dotyczyły  głownie,  mówiłam  o  tym  na  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu, braku konkretnych zapisów dotyczących inwestycji na terenie i w 
sąsiedztwie  Szkoły  Podstawowej  Nr  3,  braku  konkretnych  zapisów dotyczących  inwestycji 
Termy Gostynińskie,  brak  zapisów konkretnych  Zespołu  Ananasy  –  ale  usłyszeliśmy że  te 
pieniądze  będą.  Również  brak  zapisów dotyczących  planowanych  w roku  2013  inwestycji  
przewidzianych dla osób niepełnosprawnych, a także wysokości około 270.000,00 zł. które są 
przewidziane na wydanie w roku 2013 utrzymanie zieleni  w mieście. 
Radny Tadeusz Łosiewicz – chciałem powiedzieć, że my milczeć nie będziemy. W tej chwili 
jeśli chodzi o koalicję SLD i GWS, my milczeć nie  będziemy. Chciałem zadać kilka pytań do 
wysokiej Rady, do pani Asystent. Pierwsze pytanie, pani Asystent ds. Finansowych – jak to się 
stało, że miasto było tak zadłużone, około 80%, a w tej chwili będziemy mieli około 40%. 
Drugie  pytanie  –  szanowna  opozycjo,  moim zdaniem jest  to  dość  duże  wydarzenie,  że  w 
poprzednim  roku  mieliśmy  zadłużenie  80%,  a  w  tej  chwili  mamy  około  40%.  To  jest  
wydarzenie na skalę kraju, a nawet Europy. Dlaczego Wy w tej chwili śpicie, nie zapraszacie 
telewizji  ogólnokrajowej,  żeby  pokazała  jak  Gostynin  sobie  radzi  w  sytuacjach  trudnych 
finansowych. Wiemy, że na całym świecie jest kryzys, jest ciężko, a jednak Gostynin sobie 
jakoś  radzi.  Następne  pytanie  –  dlaczego  (tak  mi  się  wydaje),  że  opozycją  -  lepiej  jest  
przeszkadzać,  przekazywać informacje  złe,  niż  dobre,  a  może chodzi  o  zniszczenie  miasta, 
polegające  na  przekazaniu,  aby  w  tym  mieście  nikt  nie  inwestował.  Wtedy  staniemy  się 
miastem emerytów, miasto bez przyszłości. Proszę zwrócić uwagę do tego punktu – jeśli ktoś 
ogląda  telewizje,  czyta  na  portalach,  to  wszystkie  wypowiedzi  wasze,  nasyłanie  różnych 
kontroli – okazało się , że to się nie udało. Trzeba teraz otwarcie powiedzieć i dobrze by było,  
mówię o opozycji, chodzi o trzy osoby, żebyście kilka słów powiedzieli, że jest dobrze, a było 
źle.  Następne  pytanie  –  radna  Korajczyk  zwróciła   uwagę,  że  na   Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego  i  Budżetu  opozycja  w  sprawach  budżetowych  zauważyła,  że  w  propozycji 
budżetowej  na  rok  2013  środki  finansowe  na  utrzymanie  zieleni  miejskiej  w  wysokości 
220.000,00 zł. (mówię tak przeciętnie) są wysokie. Chciałbym zaznaczyć, że w 2012 roku było 
około 300.000,00 zł. i było wszystko w porządku. Tu należy powtórzyć wypowiedź radnego 
Czesława Jaśkiewicza „opozycji nie udało się zniszczyć miasta finansowo, to może wizualnie 
się uda” , bo jak nie będzie zieleni to może uda się zniszczyć wizualnie?. Ja opieram się na 
faktach. Cała sztuka polega na tym, aby wybrać najlepsze rozwiązanie, mówię o kredytach, 
dlatego miasto w tej chwili ma opinię pozytywną z RIO.  W zasadzie opozycja nic nie mówi – 
to mnie zastanawia?. Tu należy się pochylić,  że mamy zaradnego burmistrza i  wspaniałych 
doradców, że to wszystko się udało -  bo się udało. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że szkoda, bo 
tu  opinia RIO jest  opinią  pozytywną. Natomiast  opinia z  2011 roku była  negatywna, tylko 
szkoda, że nikt nie przekazał informacji do mieszkańców Gostynina, że ze względu, zacytuję, 



ponadto  na  przekroczenie  wskaźnika  zadłużenia  Gminy  Miasta  nie  miała  wpływu,  nie 
otrzymanie dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 48.000.000,00 zł.” szkoda, że 
wprowadziliśmy mieszkańców Gostynina w błąd.  Myślę,  że  na przyszłość tego nie  będzie.  
Proszę nie kiwać, ja opieram się na faktach. Tutaj Radna Korajczyk, też powiedziała, że budżet 
jest zachowawczy i nierozwojowy – i słusznie, tylko ja dokładnie słuchałem panią Asystent,  
która  powiedziała  jasno,  że  wtedy kiedy środków nie  mamy na koncie  nie  wprowadzamy.  
Nauczyliśmy się już tego, że nie było środków na koncie, ale wrzuciliśmy 40.000.000,00 zł.,  
liczyliśmy na te środki, tych środków nie dostaliśmy. Natomiast budżet jest tak przygotowany,  
że będą środki na koncie (19 wpłynęły) i  okazuje się,  że będą inwestycje,  ale wtedy kiedy 
mamy środki finansowe w zasięgu ręki. Wypisywanie, że nagroda Burmistrza i miasta są fikcją,  
takie  wypisywanie,  że  miasto  idzie  w  złym  kierunku  działa  na  szkodę  miasta.  Nasyłanie 
różnych kontroli – czy moglibyśmy uzyskać informacje, czy te kontrole dały coś dla miasta,  
pomogły, ludzie wzięli się bardziej do pracy?. A może wtedy kiedy było 80% zadłużenia, może 
urzędnicy ze względu na te kontrole (co opozycja nasłała) wzięli się bardziej do pracy?. Ale 
wątpię w to. Opozycja jest bardzo potrzebna – ja szanuje opozycję, kiedyś byłem w opozycji.  
Ale najlepiej, jakby była merytoryczna, której zależy na rozwoju miasta. Mam wrażenie, że to  
co robicie  nie  przyczynia  się  do rozwoju  miasta,  a  wręcz przeciwnie.  Mam propozycję  do 
opozycji  –  weźmy  się  razem  do  konstruktywnej  pracy  na  rzecz  mieszkańców  i  miasta. 
Naprawdę to małe miasto, to co w tej chwili stało się wcześniej – może i chcieliście dobrze, ale 
opinia, która poszła w świat, że miasto jest miastem, w którym nie warto było inwestować.  
Podejrzewam,  że  pójdzie  w  Internet  i  może  ci  przyszli,  którzy  chcieliby  zainwestować  w 
Gostyninie,  chodzi  o  termy  Gostynińskie,  może  faktycznie  dojdą  do  wniosku,  że  warto 
inwestować, bo jeśli podejmą taką sprawę, jeśli ktoś zainwestuje około 300.000.000,00 zł.  W 
tej chwili Urząd Miasta przygotowuje do sprzedaży grunty. Dobrze by było, aby pochwalić to  
miasto.

Radny Andrzej Robacki – pani przewodnicząca, pani burmistrz wysoka rado pozwólcie, że 
nie będą się odnosił do wypowiedzi szanownego kolegi, byłego opozycjonisty, który rzekomo 
przygotował  sobie  sam swoją wypowiedź,  a  nie potrafi  jej  dokładnie  przeczytać.  Bo jakby 
przygotował  to powiedział  by to sam z własnego zdania,  a nie bąkał.  Chcę się odnieść do  
budżetu, bo była dyskusja nad budżetem, a nie do opozycji wystąpienie. Cieszę się panie radny 
Łosiewicz, że pan tak mocno w nas, w grupę widzi tych trzech radnych, która o wszystkim 
może decydować w tym mieście, która może wszystko przegłosować, cieszę się bardzo, że tak  
się z naszym zdaniem liczycie. Chcę przypomnieć, że to nie my kompromitujemy miasto, nie 
my z kapotą na głowie wypadamy z sądu. Chodzi o budżet – jeśli chodzi o strukturę, koleżanka 
powiedziała,  że  po  stronie  dochodów jest  optymalny.  Ja  swoje  zastrzeżenia  zgłaszałem na 
Komisji Rewizyjnej, na Komisji Budżetowej, dobrze by było aby opinia Komisji Rewizyjnej  
była przeczytana na zakończenie tej dyskusji.  Mam zastrzeżenia co do struktury wydatków, 
według  mnie  wydatki  na  zajęcia  pozalekcyjne,  zajęcia  pozaszkolne,  dotyczące  dzieci  i 
młodzieży są na kompromitującym poziomie. Natomiast wydatki na zieleń miejską, która się 
powiela z roku na rok i to są wyrzucone pieniądze w błoto, są duże. Ja nie jestem przeciw  
zieleni,  przeciwko  drzewom,  ale  różnica  np.  do  oświetlenia  miasta  i  zieleni  miejskiej,  jest  
kompromitująco  za  duża.  Według  mnie  ten  wydatek  szczególnie  w  kryzysie  powinien  być 
zmniejszony. Mówiliśmy o tym na Komisji Budżetu, nie ma w tej sprawie żadnej poprawki, a 
wydaje mi się że należało by popatrzeć na zasoby ludzkie, a nie zieleń miejska, którą się sadzi 
co roku i trzeba ją ponawiać bo po zimie już jej praktycznie nie ma. Na zakończenie chciałbym 
powiedzieć uwagę do szanownych kolegów -  z drugiej strony, prosimy abyście słuchali co my 
mówimy, a nie słuchali co byście chcieli słyszeć. 

Radny Marek Małkowski – mam pytanie dotyczące dochodów z tytułu podatku od środków 



transportu.  Czym  jest  spowodowany  niski  podatek  w  stosunku  do  zeszłego  roku.?  Jest  to 
różnica 350.000,00 zł. Drugie pytanie – czym jest spowodowany spadek dochodów bieżących 
miasta. Następne pytanie, dochody majątkowe, duża różnica, nisko oszacowane. Mam pytanie 
do pani burmistrz, chodzi mi o działki przy ul. Krośniewickiej, na jakim est to etapie. Ostatnie 
pytanie – czym spowodowany jest wzrost dotyczący oświetlenia placów i dróg. 

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz –  jeśli  chodzi  o  środki 
transportowe,  jeden  z  podatników  podatku  od  środków  transportowych  przeniósł  swoje 
deklaracje  do  gminy  wiejskiej  Gostynin  na  rok  2012,  mimo,  że  tam  były  wyższe  stawki  
podatkowe.  Z  tym  podatnikiem  toczy  się  proces,  zarówno  o  podatek  od  środków 
transportowych jak i podatek od nieruchomości. Odczuwamy, że to jest podyktowane tym , że 
dla miasta  zostały obniżone dochody, a zwiększone dla innej gminy.  Dlatego też wystąpiła 
niższa realizacja tego podatku, bo jak wiemy ten podatek można płacić w miejscu zamieszkania 
właściciela pojazdu, bądź tam gdzie jest siedziba firmy. W tym przypadku pan wybrał miejsce 
zamieszkania, akurat są to Bierzewice i tak wygląda, że duża ilość  samochodów parkuje na  
działce budowlanej. Następna sprawa jeśli chodzi o niski plan dochodów z majątku nie objęto 
planem  sprzedaży  działek  na  ul.  Krośniewickiej,  jak  obserwujemy  rynek  jest  niskie 
zainteresowanie kupnem działek. W naszym projekcie budżetu dochody są bardziej realne, bo i  
ceny działek spadły jeśli chodzi o nasz rynek gostyniński. Wiemy też, że po uchwaleniu planu  
przestrzennego  zagospodarowania  dotyczącego  ul.  Kolonii,  nawet  tam prywatni  właściciele 
mają problem ze sprzedażą swoich działek. Uważamy, że dopóki nie rozpocznie się zadanie 
inwestycyjne pt. Termy Gostynińskie tego zainteresowania na ul. Krośniewickiej nie będzie i 
dlatego też te dochody nie zostały ujęte  w naszym planie. 

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor  – kwestia przygotowania do przetargu na dokonanie 
podziału  terenu.  Czyli   jeszcze  trzeba  ponieść  koszty  związane  z  tym przygotowaniem do 
sprzedania. 

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz –  jeśli  chodzi  o  dochody 
bieżące, to dotyczy -  roku 2012 były planowane były odszkodowania za grunty przyjęte pod 
drogi wojewódzkie. Już odszkodowania się skończyły dlatego też dochody nie są planowane na 
2013 rok. W 2012 r. jeszcze były planowane dochody z Centrum Handlowego. Wtedy, kiedy 
przygotowywaliśmy poprzedni budżet takie były założenia, że gmina będzie prowadziła  ten 
obiekt i dochody z wynajmu będą wpływały do naszego budżetu. Została powołana  spółka z 
.o.o.  do sprawowania zarządu tym obiektem i  dochody te  już nie  są  planowane w naszym 
budżecie.  Wydatki,  oświetlenie – jeśli  chodzi  o  świetlenie  uliczne to w pierwszej  wersji  ją 
państwo  macie  w  planie  budżetowym na  rok  2012,  ta  kwota  nam nie  wystarczyła  na  rok 
bieżący, ponieważ były budowane nowe linie z lampami oświetleniowymi i wystąpił  wzrost  
zużycia  energii,  a  tym  samym  i  wzrost  kosztów.  Teraz  skalkulowaliśmy  po  cenach  jakie  
obecnie  występują   wiemy,   że  na  giełdzie  sprzedaż  energii  spadła  o  21%,  natomiast 
sprzedawcy, dystrybutorzy tej  energii,  ci  od których kupujemy ceny nie aktualizują.  Jest  to 
skalkulowane na bazie rozstrzygniętego przetargu w 2012r. Staramy się oszczędzać, wyłączając 
lub  ograniczając  oświetlenie  np.  na  ul.  Ostatniej,  tylko  wtedy  kiedy  są  uroczystości  na 
cmentarzu,  Park  Piłsudskiego  też  są  odłączone  niektóre  żarówki.  Pytanie  pan  radnego 
Robackiego  –  złej  strukturze  wydatków.  Staramy  się  zabezpieczać  środki  na  zadania 
wynikające z ustaw i kierujemy się również naszymi dochodami jakie osiągamy, bo zaplanować 
duży plan wydatków można,  a później  ich nie realizować.  Jeśli  chodzi o zieleń – różne są  
zdania co do wyrzucania pieniędzy w błoto. Jeżeli  państwo uważacie, że za duży jest  plan  
wydatków na zieleń na 2013 rok,  to  ja mówiłam na komisji,  że  należy złożyć wniosek  o  
zmniejszenie, że za mało jest np. na zajęcia dodatkowe szkół,  środkami jakie zapewniliśmy w 



naszym budżecie  dysponują  dyrektorzy  szkół,  którzy  muszą  też  sobie  organizować  pracę  i 
organizować dodatkowe zajęcia. Nie wszystko musi być podane na tacy, niekiedy trzeba się  
pogimnastykować  zrealizować  dodatkowe  zadanie.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  pytanie  pana 
radnego Łosiewicza dotyczące zadłużenia z ubiegłego roku – w zasadzie odpowiedział  pan 
sobie na to pytanie Ale ja wrócę do opinii RIO – te osoby, które nie chciały tego zauważyć w 
opinii  a  tylko  widziały  wskaźnik  zadłużenia  80%,  nie  widziały  wskaźnika  np.  który   RIO 
podawało jaki wynika z wykupu wierzytelności, a wcale nie trudno było jeden wskaźnik od 
drugiego odjąć i się zorientować. Wykup wierzytelności zaciągaliśmy na bazie zupełnie innych 
przepisów innej podstawy prawnej, tak się stało, że  w tym ostatnim roku minister wprowadził  
nowe rozporządzenie,  które  nakazywało gminom włączyć to  zadłużenie  do długu i  dlatego 
znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Ale nie tylko my, a także wiele innych miast w kraju znalazło  
się w takiej sytuacji że to zadłużenie tak skoczyło. Jak wiemy na dzień dzisiejszy to zadłużenie 
spadło  i  spadać  będzie  po  otrzymaniu  dodatkowych  środków.  Też  będziemy  korzystali  z 
umorzenia  niewielkiego,  ale  jakaś  to  kwota  jest,  umorzenie  dotyczy   pożyczki  z  
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  jeszcze  do  chwili  obecnej  decyzja  nie 
wpłynęła.  To  znajdzie  się  w  tych  zmianach  budżetowych  jakie  planujemy  wprowadzić  w 
styczniu  2013r.  .  Radna  Agnieszka  Korajczyk  mówiła,  że  nie  ma  nic  na  temat  zadań 
inwestycyjnych – no nie ma, one są w naszych planach wewnętrznych, które będą brane pod 
uwagę przy  zmianach budżetowych tj.  winda  przy  Szkole  Podstawowej  nr  1,  wejście  przy 
Szkole Podstawowej nr 3. Znamy te potrzeby, wiele  z  nich posiada już kosztorysy wykonane 
przez  zewnętrznych  kosztorysantów,  jaki  również  przez  naszych  pracowników.  Znamy  te 
potrzeby, ale potrzebne są środki. Przymierzamy się do sprzedaży gruntów, to również będzie 
miało ogromy wpływ, jeżeli dojdzie do skutku pozytywne rozstrzygnięcie przetargowe, znajdą 
się środki na realizację naszych zadań, głównie zadań inwestycyjnych. 

Radny Andrzej Reder – chciałem wrócić do wydatków majątkowych – braku, jaka konkretnie 
kwota tutaj wchodzi w  rachubę. Czy to będzie ta kwota z pieniędzy wdrażania programów 
unijnych.  Proszę o rozwinięcie  tego,  jakie  są przymiarki  wykorzystania  tego,  jakie  zadania 
wchodzą  w  grę.  Słuchają  nas  przedsiębiorcy,  którzy  w jakieś  części  te  zadania  tutaj  będą 
realizowali. Byłoby nie dobrze gdyby się okazało że na dzisiaj takich zamierzeń  Gostynin nie 
posiada.  Pamiętajmy,  że  rozwojowość  tego  to  realizacja  zadań  inwestycyjnych.  Chciałem 
również  zapytać  o  konsekwencje  podjętej  niedawno  przez  Radę  Miejską  uchwały  tzw. 
śmieciowej.  Szacunki  Urzędu  i  przyjęte  stawki  tutaj  przez  Radę  Miejską,  jak  gdyby  się 
rozbiegają, była mowa o tym, że ewentualny niedobór, bo jesteśmy przed przetargiem na te 
usługi, zostanie pokryty z budżetu. W tym budżecie takie kwoty pewnie się znajdują, jeżeli tak,  
to proszę, żeby je wymienić. Na koniec uogólnienia pozwolę sobie powiedzieć, że jest to taki 
budżet stabilizacji, po roku rozedrgania, to może taki budżet jest potrzebny. 

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – w związku z zapytaniem ile 
będzie ewentualnie środków . Z tych dochodów, które uważamy, że powinniśmy otrzymać jest  
to  kwota  około   3.000.000,00  zł.  dodatkowo,  które  można  by  przeznaczyć  na  zadania 
inwestycyjne, remonty. Jeszcze mogą dojść sprzedaże, to może być kwota o wiele większa,  
wtedy będą zmiany w budżecie. Ta kwota pierwsza kwota, którą zamierzamy wprowadzić  w 
styczniu będzie sięgała 3.000.000,00 zł. na zadania inwestycyjne. Od 1 lipca 2013 roku mają  
wejść  przepisy  odnośnie  śmieci,  jeśli  chodzi  o  stawki  one  różnią  się  w  stosunku  do  tych  
dochodów, które zamierzamy osiągnąć, my też wszystko będziemy robili, żeby te zadania były 
realizowane  jak  najmniejszym  kosztem,  ale  to  co  nam  w  przetargach  zaproponują 
przedsiębiorcy,  którzy  będą  wyłożyć  śmieci  to  trudno jest  nam  powiedzieć  jaka  kwota  to 
będzie. Niestety będziemy musieli szukać środków na pokrycie tej różnicy. Ja rozumiem, że te 
wydatki takie administracyjne można to ograniczać, natomiast ta kwota którą będziemy musieli 



zapłacić przedsiębiorcy , niestety na to nie będziemy mieli wpływu, będziemy musieli znaleźć 
w budżecie  środki. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Górski – słów kilka chcę powiedzieć na 
temat budżetu na 2013 rok, jak to się tworzyło do dnia dzisiejszego. Trzy słowa chcę tutaj 
powiedzieć,  bo  w  tych  trzech  słowach  chcę  swoja  wypowiedź  sformułować:  ostrożność, 
oszczędność i zaufanie. Była duża ostrożność przy konstruowaniu budżetu na 2013 rok, wielka 
oszczędność, żeby można było z 80% zejść do 56%, i trzecie słowo zaufanie. Poprzednio to 
zaufanie było duże, teraz to zaufanie jest ograniczone, mam na myśli zaufanie do państwa i do 
organu samorządu wojewódzkiego. Pierwsza sprawa , przypomnijmy sobie, koniec roku 2011, 
w październiku braliśmy jeszcze dodatkowe środki finansowe, aby drogi na osiedlu Zazamcze 
zrealizować (wtedy zadłużenie miasta było 59%), wtedy aura nie pozwoliła realizować tego 
zadania i w grudniu zmniejszyliśmy do 57%.  W styczniu dowiedzieliśmy się ,ze jest 80% . Ja 
nie  krytykuję  pana  ministra  finansów,  bo  on  myślał  w  skali  makro,  ale  akurat  my w tym 
momencie zostaliśmy pokrzywdzeni.  Druga sprawa samorząd województwa, gdzie te środki 
unijne mieliśmy dostać na Termy Gostynińskie, przecież tutaj wielokrotnie padała informacja,  
że za ileś tygodni będzie. Zaufanie było wielkie i to zostało wstawione do budżetu na 2012 rok, 
i stało się tak jak się stało. jak jest wszystko pięknie to ojców zwycięstwa jest dużo, jak jest źle  
to kot jest winien? burmistrz jego służby i koalicja rządząca?. Nie ukrywam, że spotkaliśmy się  
razem  - co robić żeby z tego impasu wyjść. Pierwsza myśl była taka, przede wszystkim żeby 
nie  wchodził  komisarz  i  musimy wszystko  zrobić   żeby  było  nie  80% tylko  poniżej  60% 
zadłużenia miasta. Druga przesłanka żeby wszystko uczynić aby te środki z zewnątrz pozyskać 
jak w największej ilości. Sesja była 18 grudnia, pani burmistrz nas informowała, że była na 
podpisaniu  umowy,  ale  środków finansowych na  Starą  Betoniarnię  nie  było,  miały  być  19 
grudnia. Gdyby było pełne zaufanie to wtedy byśmy wstawili je do budżetu 18 i dzisiaj byśmy 
mówili o zupełnie innych sytuacjach, ale była wielka ostrożność, nie wstawiać dopiero jak będą  
te środki. W tej chwili sytuacja jest taka, że budżet na 2013 rok zgodnie z informacją z RIO jest  
pozytywnie zaopiniowany i te dodatkowe środki, które wpłyną do naszego budżetu w styczniu, 
już inaczej ustawią sytuację finansową naszego miasta. Jeszcze jak się okaże, że wykup terenu,  
tam gdzie  Termy Gostynińskie mają być budowane,  plus wykup dokumentacji,  to  co ja  na 
poprzedniej sesji mówiłem, że jak będzie pierwsze sprawdzenie, potem rzeczywiście, możemy 
mówić że weszliśmy z powrotem na właściwą ścieżkę rozwoju naszego miasta.  Ten budżet 
został skrojony tak, żebyśmy my spokojnie nad tym budżetem mogli zagłosować, ale jest myśl 
wielka,  że  w  przyszłym  roku  możemy  zupełnie  inaczej  podchodzić  do  rozwiązywania 
problemów, które są na ternie naszego wspaniałego ponad 600-letniego grodu. Ja będę głosował 
za tym budżetem i sądzę, że to co jest zapowiedziane niech będzie zmaterializowane i stanie się  
faktem w 2013 roku. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – chciałem się odnieść do tego punktu – utrzymanie zieleni. W 
zeszłym roku była suma około 370.000,00 zł. teraz została zmniejszona na 266.000,00 zł. są 
nasadzenia  stałe,  które  trzeba  konserwować,  drzewka,  krzewy  na  ul.  Kutnowskiej,  ul.  
Bierzewickiej, są nasadzenia które wymagają pielęgnacji, trawę trzeba kosić, w czasie upałów 
podlewać.  Nie  jest  powiedziane,  że  te  pieniądze  wszystkie  zostaną  wydane,  też  jestem 
zwolennikiem, aby więcej wydawać na wychowanie fizyczne, na sport. Inwestycja Centrum 
Handlowe- gdyby pięć lat temu burmistrz i koalicja nie realizowała budowy tego Centrum to 
byśmy  dzisiaj  nic  nie  mieli.  Lepiej  pobudować  inwestycję  żeby  mieszkańcy  korzystali  z 
własnych inwestycji.

Radna Urszula Pieniążek – chciałam dodać do wypowiedzi  pana radnego Jaśkiewicza,  że 
jednak ryzyko burmistrza się opłacało jeżeli chodzi o budynek po Budopolu. 



Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – naszą rolą jest służyć mieszkańcom naszego miasta. 
Mamy robić to poprzez zadania, wykonywanie zadań, które nałożone ustawą o samorządzie  
gminnym.  Niestety  w  tym celu,  żeby  zabezpieczyć  wszystkie  potrzeby,  żeby  zabezpieczyć 
infrastrukturę,  drogi,  chodniki,  zabezpieczyć  mieszkania,  zabezpieczyć  potrzeby  oświaty, 
zabezpieczyć  oświetlenia  terenu,  trzeba  planować  środki  i  niestety  podejmować  ryzyka, 
podejmować  nieraz trudne decyzje. Tak to się stało w roku poprzednim zostaliśmy zaskoczeni 
zmianą przepisów i to tylko dzięki temu powstała tak trudna sytuacja. Dołożyliśmy wszelkich 
starań,  żeby  w  tym  roku  przedstawić  państwu  taki  budżet,  udało  się  zminimalizować  to 
zadłużenie, udało nam się pozyskać środki Unijne, to nie jest tak jak donoszą media, że miasto 
Gostynin jest gdzieś na ostatnim miejscu. W przeciągu ostatnich trzech lat pozyskaliśmy dla 
miasta ponad 20.000.000,00 zł. to są dotacje na cele inwestycyjne, to są również dotacje na 
projekty w ramach kapitał ludzki. Dlatego też myślę, że przyszły rok, tak jak tutaj zapowiada 
pani asystent, rysuje się tak, że będą i środki na zadania inwestycyjne. 

Radny Andrzej Robacki  - odnośnie Starej Betoniarni chciałem przypomnieć, i przypomnieć 
co niektórym kolegom radnym. Inwestycja była realizowana przez kilka lat – chciałem zapytać,  
czy ktoś z nas przedtem głosował przeciw tej inwestycji? Przypomnę czy ktoś glosował przeciw 
tej inwestycji, to po pierwsze, po drugie wyraziliśmy swoje zadowolenie z tego, że środki na 
Starą Betoniarnię będą, kiedy pani burmistrz o tym poinformowała. Proszę nie imputować tutaj 
nam,  że  myśmy  byli  przeciw  Starej  Betoniarni,  bo  nigdy  nikt  z  nas  takiego  słowa  nie 
wypowiadał. Nie wprowadzać ludzi w błąd. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – nie wspomniałem, że przy zieleni też są miejsca pracy. 

e) głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – przejdziemy do głosowania.

Za podjęciem uchwały budżetowej na rok 2013 opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw  
nie było, 2 głosy wstrzymujące się.

UCHWAŁA NR 168/XXXI/2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

(…) po przerwie.

( Salę posiedzeń opuścili radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska i radny Andrzej Reder)

D o  p u n k t u  8

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok 

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  jak  co  roku  o  tej  porze  dokonaliśmy  analizy 



zrealizowanych dochodów oraz wydatków budżetowych,  wynikiem  czego są proponowane 
zmiany w przedstawionym państwu projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta 
Gostynina na 2012 rok. W tych paragrafach gdzie dochody zostały zrealizowane ponad plan 
zachodzi konieczność ten plan zwiększyć natomiast w tych paragrafach gdzie przewidujemy nie 
wykonanie planu dochodów jaki i wydatków dokonujemy jego zmniejszenia. Chciałam jeszcze 
zgłosić  autopoprawki  do  wcześniej  przedstawionego  projektu  uchwały,  w  dniu  dzisiejszym 
państwo  otrzymaliście  nowy  projekt  uwzględniający  te  autopoprawki,  staraliśmy  się 
szczegółowo  je  zaznaczyć.  Uchwała  dotyczy  przeniesienia  polanów  pomiędzy  działami  i  
rozdziałami klasyfikacji  budżetowej,  zwiększenia jak i  zmniejszenia dochodów. Przedstawię 
państwu jakich to dotyczy kwot. Jeżeli chodzi o dochody budżetowe, to proponowane zmiany 
dotyczą przesunięcia planu pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących 
oraz  dochodów majątkowych  w łącznej  kwocie  562.700 zł.  Następnie  zmniejszenia  planu 
dochodów  majątkowych  w  łącznej  kwocie  21.708.041  zł.  oraz  zwiększenia  dochodów 
majątkowych  w  łącznej  kwocie  13.686.276  zł.  Po  dokonaniu  powyższych  zmian  plan 
dochodów ogółem będzie  stanowił  kwotę  61.843.818,14  zł.,  również  proponowane  zmiany 
dotyczą przesunięcia planu pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących 
w łącznej kwocie 158.916 zł. następnie zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łącznej 
kwocie 15.441.145 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych o łącznej kwocie 7.419.380 zł. 
i  również  w wyniku  tych  zmian  plan  wydatków ogółem będzie  wynosił  57.247.418,14  zł.  
Następne  zmiany  jakie  proponujemy  to  w  części  opisowej  do  złącznika  2b  do  uchwały 
budżetowej  wprowadzamy  zmiany  w  dziale  700  pomiędzy  zadaniami  inwestycyjnymi  w 
kwocie 1.955 zł. oraz dokonujemy przesunięcia pomiędzy źródłami finansowania inwestycji. 
Powyższe  zmiany  zostały  uwzględnione  w  wykazie  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej. 
Również wprowadzamy zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2012 
rok  zgodnie  z  załącznikiem nr  5  do  niniejszej  uchwały  który  zmienia  załącznik  nr  12  do 
uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok. Dużo zmian 
dotyczy  przesunięcia  planu  zarówno  pomiędzy  paragrafami  klasyfikacji  dochodów  jak  i 
wydatków budżetowych, znaczące kwoty które mają wpływ na wielkość naszego budżetu to 
wprowadzenie do budżetu środków pozyskanych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w 
kwocie 13.646.775 zł. o tę kwotę zwiększamy plan dochodów z tytułu dotacji z Europejskiego  
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  na  dofinansowanie  projektu  rewitalizacja  terenów 
przemysłowych po byłym ,,Budopol” Gostynin, druga znacząca kwota mająca wpływ na plan 
dochodów budżetu na 2012 rok to zmniejszenie o kwotę 20.000.000 planu dochodów z tytułu  
dotacji na realizację projektu Termy Gostynińskie również taką znaczącą kwotę stanowi kwota 
zmniejszająca dochody z tytułu sprzedaży działek a mianowicie 1.708.041 zł. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
przez Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.
 
Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2012 rok                   

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się -  9 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 169/XXXI/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  9

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  
30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  zgłaszam  trzy  autopoprawki,  jedna  dotyczy 
zmniejszenia limitu wydatków w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia na utworzenie placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1o kwotę 175.450 zł.  są to środki pochodzące ze środków 
własnych,  następnie  w  wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  w 
projektach i w zadaniach zmniejszamy limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia 
Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2007  –  2013  a 
konkretnie dotyczy to projektu Termy Gostynińskie o łączną kwotę 18.679.600 zł., następna 
poprawka dotyczy przeniesienia z umów których realizacja przypada w roku budżetowym i w 
latach  następnych  do  zadań  inwestycyjnych  przedsięwzięcia  budowa  Miejskiego  Centrum 
Handlowo  Usługowego  Bazar  wraz  z  otoczeniem  w  związku  z  otrzymaniem  środków  na 
refundację kwotę 7.374.780 zł. wprowadzamy w tym roku na spłatę wierzytelności, oprócz tych 
zmian które były proponowane w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miało 
wpływ na zmianę planu wydatków również wprowadzone w wykazie przedsięwzięcie zawarte 
umową na dzierżawę systemu telekomunikacyjnego która jest zawarta na lata 2013 – 2015 jej  
płatności będą w tych latach przypadać, natomiast środki zostaną zabezpieczone w budżetach.
      
Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
przez Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – otwieram dyskusję. 

Radny Andrzej Robacki  – pytanie moje dotyczy zmniejszenia limitu wydatków na Termy 
Gostynińskie, chciałem zapytać czy pani przewodnicząca wiedziała, że do burmistrza wpłynęło 
pismo Najwyższej Izby Kontroli w sprawie term, chodzi o kontrolę 3P. Czy radni z koalicji  
widzieli to pismo, czy zostało ono przekazane radnym.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – na jakiej podstawie pismo miało być przekazane.

Radny Andrzej Robacki – my nie wiedzieliśmy że pismo takiej treści wpłynęło do urzędu 
miasta, dziś w przerwie otrzymaliśmy na naszą prośbę komunikat z Najwyższej Izby Kontroli 
że  takie  uzasadnienie  zostało  wysłane.  W  związku  z  tym  pytam  dlaczego  to  nie  zostało 
upublicznione  całej  radzie  tylko  części  koalicji,  pani  burmistrz  twierdzi  że  radni  zostali 
poinformowani.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – ja nic takiego nie mówiłam 

Radny Andrzej Robacki – zrozumiałem, że pani mówiła że tak 
  
Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – ja potwierdziłam, że takie pismo wpłynęło w ostatnim 
czasie do urzędu.
 
Radny Andrzej Robacki – jest to ocena Najwyższej Izby Kontroli i chcę zaznaczyć że to nie 
jest  ocena tego co się dopiero pobieżnie  zapoznałem naszego wniosku,  to dotyczy kontroli 
partnerstwa  publiczno  prywatnego  prowadzonego  w  całym  kraju  i  tylko  powiem  tyle,  że 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizowane przez miasto Gostynin postępowanie 



w systemie partnerstwa publiczno prywatnego i jest uzasadnienie kilkustronicowe. Prosiłbym o 
zapoznanie radnych z tym ważnym dokumentem. Może wreszcie koledzy przestaną zarzucać 
nam że to nasza wina, że to myśmy spowodowali że nie ma dofinansowania do term. Warto  
będzie się z tym dokumentem zapoznać i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor – pismo to do urzędu miasta wpłynęło w ostatnich dniach, 
burmistrz był zobowiązany w okresie 14 dni ustosunkować się do uwag które zostały zawarte w 
tym piśmie,  takie  też  stanowisko  zostało  przesłane  wraz  ze  specjalnie  wykonaną  dla  tych  
potrzeb opinia naszego eksperta pana Jerzego Kwiecińskiego który też zajmuje stanowisko w 
kwestii oceny naszego projektu. Wcześniej też był kontrolowany Solec Kujawski który również 
realizował taką inwestycję w systemie partnerstwa publiczno prywatnego i na podstawie ustawy 
o partnerstwie publiczno prywatnym i tam też była  negatywna ocena,  są to rzeczy których 
wszyscy się uczymy i chcę zwrócić uwagę że nasza inwestycja nie była realizowana w systemie 
i w trybie ustawy partnerstwa publiczno prywatnego tylko w trybie ustawy o koncesji na roboty  
budowlane  i  usługi  i  tam  też  przewija  się  ta  nieścisłość  w  sprawach  poruszanych  przez 
kontrolerów z  NIK-u.  Natomiast  w stosownym czasie  radni  zostaną  poinformowani  o  tym 
piśmie.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045.

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 9 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 170/XXXI/2012  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  10

Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2012.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Lidia Pawikowska – proponuję aby już 
nie odczytywać tych sprawozdań gdyż na komisji były omawiane a dołączyć je do protokołu 
sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  kto z państwa jest za tym aby 
informacje przyjęte na komisjach zostały uwzględnione. 

                                                        Za opowiedziało się - 10 radnych, 
                                                                           przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 0 radnych.

Informację przyjęto.

D o  p u n k t u  11



Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2012. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  -  Szymczak  –  odczytała  sprawozdanie
z pracy Rady Miejskiej za okres 2012 rok.

Informację przyjęto.

D o  p u n k t u  12

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – radna Korajczyk pytała o awarie oświetlenia, istotnie 
była awaria w stacji transformatorowej obsługującej rejon ulicy Wojska Polskiego i osiedle 18 – 
go Stycznia  i  ulice Armii  Krajowej  i  dzisiaj  Energa Oświetlenie potwierdziła że ta awaria 
będzie usunięta w dniu dzisiejszym. Pani radna Urszula Pieniążek pyta o tablice z nazwami 
ulic, rzeczywiście niektóre są już poniszczone, co roku jest robiony przegląd na wiosnę zostaną 
zamówione. Nie ma już radnego Redera więc odpowiedzi udzielimy na piśmie. Radny Tadeusz 
Łosiewicz pytał o zagospodarowanie terenu wokół zamku i dał propozycję wykorzystania go 
jako plaży, jest tam teren zielony i często ludzie tam odpoczywają, natomiast głównie teren ten 
jest  wykorzystywany przez wędkarzy,  chcę również zwrócić na to  uwagę,  że  teren ten jest  
objęty  ochrona  konserwatora  więc  jakiekolwiek  działania  należy  uzgadniać.   Ponadto  pani 
konserwator wymagała od nas opracowania programu zagospodarowania terenu wokół zamku 
na podstawie którego później będą podejmowane wszelkie działania inwestycyjne i jest tam 
przewidziane jako teren zielony, ale oczywiście próbować można. Pan radny Andrzej Robacki  
pytał o zarządzenie dotyczące zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina, 
jest ono dostępne w BIP-e jest to obszerny materiał, dotyczy  uszczegółowienia zadań które są 
wykonywane  w  wydziale  SO  z  zakresu  obrony  cywilnej,  obrony  ludności  i  zarządzaniem 
kryzysowym oraz  nadzorowania  jednostek  realizujących te  zadania,  w sposób szczegółowy 
rozpisane  są  te  zadania  dla  osoby  która  to  wykonuje  jak  również  nadzór  nad  procesem 
przetwarzania danych osobowych w urzędzie miasta.       

D o  p u n k t u  13

Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – czy  ktoś  z  radnych  ma  do 
przekazania informacje.

Radny Marek Małkowski – na ulicy Spółdzielczej bardzo ładnie został wykonany ten nowo 
wybudowany blok, dobrze by było aby tam wyremontować łącznik od ulicy Langenfeld do 
torów kolejowych.  

Radny Andrzej Robacki –  na ulicy Ostatniej należałoby naprawić chodnik 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – Miejskie Centrum Kultury w 



Gostyninie  zaprasza  na  wystawę  prac  plastycznych  Aleksandra  Tymińskiego  pod  nazwą 
,,Twarze” na dzień 4 stycznia 2013 roku o godzinie 18:00 na sali wystaw w MCK. 
Jest  to ostatnia sesja w tym roku i  korzystając z uwagi na nadchodzący rok życzę państwu 
zdrowia,  spokoju,  wszelkiej  radości  aby każdy dzień  był  bez  zmartwień  i  wszystkie  plany
i zamierzenia spełniły się.        

D o  p u n k t u  14

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  zamknęła obrady XXXI sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Petz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                         




