
P R O T O K Ó Ł  NR XXXIII/2013
z posiedzenia XXXIIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu

 11 lutego 2013 roku.

Stan Rady – 15 
Obecni – 12

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1240.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady 
XXXIIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie tj. radnych Rady Miejskiej, panią Jadwigę Kaczor z 
z– e Burmistrza, panią Bożenę Sokołowską Skarbnika Miejskiego, panią Wiesławę Pilichowicz 
Asystenta Burmistrza ds. Finansowych, pracowników Urzędu Miasta, zaproszonych gości w 
osobach  pana  Jacka  Michalskiego  Dyrektora  Miejskiego  Centrum  Kultury  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. 

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 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury 

i nadania jej statutu.
6. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok 
7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2013 – 



2045.
8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Gostyninie na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2013 

rok. 
10. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2013 rok.
11. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej.
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.

Z – ca  Burmistrza Jadwiga Kaczor  –  odczytała  sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza 
Miasta Gostynina za okres od 21 grudnia 2012 roku do 7 lutego 2013 roku – materiał na piśmie  
stanowi załącznik do protokołu.

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.

Radny Paweł Kalinowski – chciałbym zapytać jak na dzień dzisiejszy wygląda stan finansowy 
spółki Zamek oraz spółki Stara Betoniarnia. 

Radny  Marek  Małkowski  – czy  zostały  zakończone  prace  projektowe  wodociągów  na 
Zatorzu.

Radny Andrzej Reder –  jakiś czas temu pytałem o nowe parkingi które ewentualnie byłyby 
organizowane wzdłuż ulic które miasto przejęło, czy ta sprawa posuwa się do przodu.   
Słyszy się ostatnio wiele o instalowaniu nowych fotoradarów, czy w naszym mieście przybędą 
nowe fotoradary. 

Radny Andrzej Robacki  – chciałbym zapytać o sytuację wykazu nieruchomości  które w 
ogłoszeniu zostały wystawione na sprzedaż dotyczy działek pod budowę term, z dniem 1 lutego 
termin  minął,  czy  zgłosiły  się  osoby  którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  tych 
nieruchomości, sprawa jest o tyle ważna ponieważ jest nowa perspektywa unii, projekt nasz nie  
jest wykreślony ale w prawdzie bardzo zagrożony, myślę, że można by było do tego tematu  
wracać. W związku z Zarządzeniem Burmistrza jakie się ukazało i w którym się powołuje na 
uchwały rady z 1998 roku, chcę na ręce pani Przewodniczącej złożyć prośbę która brzmi: 



,,Uprzejmie prosimy o zobowiązanie Pana Burmistrza Miasta Gostynina do uzyskania zgody  
Rady Miejskiej w Gostyninie (uchwała) na sprzedaż 18 ha gruntów miejskich. W przypadku  
braku  zgody,  wystąpimy  do  Sądu  rejonowego  w  Gostyninie  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  o  
wpisanie  zastrzeżenia,  że  sprzedaż  będzie  dokonana  z  naruszeniem  przepisów  prawa,  
konkretnie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała nr 371/LIII/98  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 czerwca 1998 roku, wbrew swej nazwie, żadnych zasad  
sprzedaży  nie  określa.  Burmistrz  zatem musi  mieć  zgodę  Rady  na  sprzedaż  (cyt.  przepis).  
Zwracamy ponadto uwagę, że wymieniona uchwała miała być podjęta w trybie stanowienia  
prawa miejscowego a taką nie była i w związku z tym jest nieważna”. 
Ponieważ przewidujemy, że będzie się coś działo w tych sprawach to aby formalnie nie było 
jakiś protestów to  prosimy aby się tą sprawą zająć.  

Radna Małgorzata Kostun – Sowa –  chciałabym zadać kilka pytań odnośnie ostatniej sesji 
nadzwyczajnej,  miałam  przygotowane  pytania  ale  niestety  wystąpienie  pana  radnego 
Robackiego  zbiło  mnie  z  tropu,  mówię  tak  jak  jest  i  nie  kieruje  się  złośliwością  ale  
obiektywnością. Uważam, że wystąpienie wstępne było nieprofesjonalne, jakbyśmy wszyscy 
tak zaczynali swoje wypowiedzi począwszy od  pana Małkowskiego, pana Jakubaszka, pana 
Łosiewicza,  uważam że pani  Przewodnicząca też  wylałaby nie  jedną  łzę,  ja,  jakbyśmy tak  
wszyscy  zaczęli  wstępne  czytania  wypowiadać,  że  tak  powiem  od  swoich  przeżyć  i 
doświadczeń z ręki jednych czy drugich to za pewne byłaby to trudniejsza jeszcze sesja  niż ta 
która się odbyła, a ja uważam że te pytania które miałam są rzeczowe. Zresztą te pytania które 
padły zmyliły mnie z tropu ponieważ mówimy o gospodarności więc czemu zwoływać sesje 
nadzwyczajne jeżeli narażamy miasto na dodatkowe koszty, pytania które padły mogły by być 
ujęte w dzisiejszym porządku obrad. Pytania które ja chciałabym zadać do pani burmistrz to 
prosiłabym aby  odniosła  się  równię  do  nich  pani  na  piśmie.  Pierwsze  pytanie  które  mam 
dotyczy analiz,  ponieważ te  analizy  nie  padły  przed  podjęciem projektu  mimo tych  trzech 
stadiach czyli pomysł, projekt i produkt, te analizy nie zostały wykonane. Następnie chciałabym 
się dowiedzieć, ponieważ w późniejszym stadium analizy konkurencyjności, ryzyka, kosztów i 
korzyści zostały wykonane, czy one były wykonane z rąk dyrektyw naszego doradcy, czy to był 
jego wniosek. Jeżeli na przykład doszło do tego, że były te analizy takie a nie inne czy nasz 
doradca opiniował projekt w ten sposób żeby był, on okrojony, jeśli tak to jaki miał on mieć 
wygląd. Następnie chciałabym się dowiedzieć, ponieważ Urząd Marszałkowski wspominał że 
uwarunkowania ekonomiczne, finansowe i techniczne były zasadniczą kwestią jeśli chodzi o to  
dofinansowanie, że zostało ono oddalone, czy nasz doradca pod jakimś względem opiniował te 
trzy uwarunkowania przed tym pismem odmownym z Urzędu Marszałkowskiego. Następnie w 
piśmie NIK-u są  też  ujęte  dwie  bardzo zasadnicze  sprawy,  ponieważ kiedyś  zadałam takie  
pytanie jednemu z radnych gdzie w tym wszystkim był prawnik, uważam że jest to bardzo 
zasadnicze pytanie, ponieważ prawnicy są opłacani z podatków naszych mieszkańców więc 
powinni pilnować naszych interesów, tutaj wymienione w tym piśmie są dwa pisma jedno z 4 
listopada  2011  roku  i  16  listopada  2011  roku,  czy  te  pisma  one  tutaj  mówiły  o  tym  że 
koncesjonariusz  powinien  wszcząć  postępowanie  jeśli  chodzi  o  działanie  realizowania  tego 
projektu  plus  mówią  o  umowach  karnych,  czy  te  pisma  były  przedstawione  Urzędowi 
Marszałkowskiemu  i  Wojewodzie  i  również  czy  one  były  przedłożone  Burmistrzowi  przed 
uiszczeniem zapłaty czy też po zapłacie tych ponad 7 milionów złotych. I ostatnie mam takie 
pytanie jeśli chodzi o plan rozwoju lokalnego miasta  z 2004 roku, tu też było ujęte w NIK-u że 
ten plan nie był zgodny z planem rozwoju, ja chciałabym się dowiedzieć czy ten plan rozwoju  
dlaczego to była kwestia ominięcia, dlaczego wystąpiła ta niezgodność.      



D o  p u n k t u  5

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury i  
nadania jej statutu.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jacek Michalski  –  pani Przewodnicząca,  wysoka 
rado, macie państwo przed sobą projekt uchwały zmieniający ostatnią uchwałę z 30 grudnia 
2008 roku ona podobnie jak i ta uchwała musiała wprowadzić zmiany w statucie z uwagi na 
zmianę ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tamta uchwała miała 
również na celu zmianę nazwy instytucji kultury z Domu Kultury na Miejskie Centrum Kultury  
i było to w grudniu 2008 roku. Tym razem mamy ustawę z 2012 roku, w pozycji 406 dotyczyła  
ona również zmian ustawy o organizowaniu, prowadzeniu działalności kulturalnej, przy okazji 
tej statut przeszedł wnikliwą analizę  w biurze radców prawnych i sądzę że przy tej wersji w 
jakiej jest obecnie a są to niewielkie korekty będzie służył dłuższy czas. W punkcie pierwszym 
w miejsce dość zawiłego zapisu odnośnie zmiany nazwy został skorygowany do takiej postaci 
jaka winna być a mianowicie są wyszczególnione uchwały i tak w punkcie 1 czego nie było w 
poprzednim  statucie  jest  zapis,  że  Miejskie  Centrum  Kultury  jest  jednostką  organizacyjną 
gminy miasta Gostynina jak również że jest samorządową instytucją kulturalną działającą w 
formie domu kultury. Następnie w kolejnych dwóch paragrafach jest korekta dotycząca tego 
nowego aktu prawnego który mówi o prowadzeniu instytucji kultury. Następnie w paragrafie 12 
sytuacja jest identyczna, tutaj mamy różnicę w porównaniu ze starym statutem jeśli chodzi o  
paragraf 6 i 7, te dwa paragrafy starego statutu mówiły, że schemat organizacyjny Miejskiego 
Centrum Kultury jest załącznikiem do uchwały i stanowi integralną część uchwały w związku z  
czym każda drobna korekta w schemacie  zatrudnienia wymagała  kolejnej  korekty uchwały, 
winno  to  być  w  ten  sposób,  że  schemat  organizacyjny  jest  załącznikiem  do  regulaminu 
organizacyjnego i  jako  taki  stanowi  konieczność  uzyskania  opinii  burmistrza  a  nie  rady w 
związku z czym będzie to łatwiejsze jeśli chodzi o siatkę zatrudnienia w Miejskim Centrum 
Kultury.          

Projekt  tej  uchwały  był  opiniowany  przez  Komisję  Edukacji  Kultury  i  Sportu  –  opinia  
pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury i nadania jej statutu.

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

UCHWAŁA  NR 171/XXXIII/2013  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  6

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok. 

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – przedstawiliśmy  państwu  projekt  uchwały 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok, w którym dokonujemy zmiany 
zarówno  w  planie  dochodów  budżetowych  jak  i  w  wydatkach  budżetowych,  chciałam 
wprowadzić autopoprawkę która dotyczy zwiększenia planów wydatków bieżących o kwotę 
54.000 złotych, to jest o środki własne które stanowią 2% udział w ponoszeniu wydatków na 
wypłatę  stypendiów  socjalnych  dla  uczniów  i  na  te  środki  proponujemy  zmniejszyć  plan 
wydatków  majątkowych  na  budowę  chodników  o  kwotę  4.000  złotych  oraz  wycofać  z 
przedstawionego wcześniej projektu plan na wykonanie dokumentacji na budowę komunalnych 
budynków socjalnych w kwocie 54.000 złotych, ta autopoprawka nie ma wpływu na zmianę 
planów  wydatków  ogółem,  zmieniają   się  jedynie  kwoty  zwiększające  plan  wydatków 
bieżących oraz w wydatkach majątkowych. W dniu dzisiejszym otrzymaliście państwo projekt  
uwzględniający  tę  autopoprawkę  i  ta  autopoprawka  w kwocie  54.000  złotych  jest  ujęta  w 
punkcie 3 uzasadnienia pod nazwą wydatki bieżące, natomiast w wydatkach majątkowych to 
zadanie  już  nie  występuje.  Po  wprowadzeniu  proponowanych  zmian  plan  dochodów jak  i 
wydatków  zwiększy  się  o  ogólną  kwotę  1.887.886  złotych,  kwota  ta  stanowi  saldo 
przeniesienia,  zmniejszenia  i  zwiększenia  planu,  w  strukturze  dochodów  dochody  bieżące 
zmniejszą się o kwotę 3.000 złotych  które przenosimy do dochodów majątkowych, natomiast 
dochody  majątkowe  zwiększą  się  o  kwotę  1.860.886  złotych.  Również  plan  wydatków 
budżetowych zwiększy się o 1.887.886 złotych, w tym wydatki bieżące ogółem zwiększą się o  
kwotę  50.047  złotych  i  to  jest  saldo  będące  wynikiem  zmniejszenia  i  zwiększenia  planu, 
natomiast wydatki majątkowe zwiększą się ogółem o kwotę 1.828.839 złotych również o saldo 
które jest wynikiem zwiększenia i zmniejszenia planu. Również w tej uchwale wprowadzamy 
do uchwały budżetowej załącznik nr 12 pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 
rok,  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  5  do  niniejszej  uchwały.  W  uzasadnieniu 
proponowane zmiany dotyczą, przeniesienia kwoty 11.017,50 złotych ze środków europejskich 
z paragrafu środków europejskich na dotację z budżetu państwa, która została przyznana na 
realizację  projektu  ,,Wesołe  przedszkole  realizowanego  w  Miejskim  Przedszkolu  Nr  2  w 
Gostyninie,  następne  przeniesienie  dotyczy kwoty  która  zmniejsza  dochody o  kwotę  3.000 
złotych,  zwiększając  jednocześnie  o  kwotę  3.000  złotych  dochody  majątkowe  z  tytułu 
dofinansowania ze  środków europejskich,  wydatków związanych z  realizacją  przez  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwa ,,Siła tkwi w 
Tobie – pomożemy Ci ja wydobyć”. Natomiast w dochodach majątkowych zwiększamy plan o 
kwotę 742.773 złotych to jest o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego które 
zostały  przyznane  naszej  gminie  w  formie  refundacji  poniesionych  w  latach  ubiegłych 
wydatków  na  realizację  projektu  termomodernizacja  budynków użyteczności  publicznej  na 
terenie  gmin  będących  członkiem  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych  Pojezierza 
Gostynińskiego,  środki  te  dotyczą  dwóch  inwestycji,  które  były  prowadzone  w  latach 
poprzednich   a  mianowicie  modernizacji  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie  oraz 
Przedszkola Nr 2 w Gostyninie. Następnie zwiększamy w wydatkach majątkowych o kwotę 
1.145.113  złotych  o  środki  również  przyznane  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego na dofinansowanie projektu ,,Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym 
PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo – usługowego wraz z 
otoczeniem, dofinansowanie to obejmuje refundację wydatków już poniesionych oraz środki na 
realizację etapu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a jest to modernizacja 
ulicy Bierzewickiej na odcinku od wjazdu do centrum handlowego do rozjazdu ulic Jana Pawła 
II, Płockiej i Bierzewickiej. Następnie w wydatkach bieżących przenosimy kwotę 6.500 złotych 



która  zostanie  przekazana  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  z  przeznaczeniem  na  refundację 
poniesionych kosztów utrzymania i funkcjonowania rewiru dzielnicowych w Gostyninie, kwotę 
ąa przenosimy z jednego działu do drugiego klasyfikacji budżetowej. W związku ze spłatą w 
2012  roku  części  wierzytelności  zmniejszamy  plan  odsetek  o  kwotę  161.972,87  złotych
którą  proponujemy  przeznaczyć  na  wydatki  bieżące  w  oświacie,  zwiększając  plan  szkół 
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli i są to kwoty: 5.132,76 złotych na realizację w Szkole 
Podstawowej  Nr  1  programu  ,,Uczymy  się  przez  całe  życie”,  10.000  złotych  na  naprawę 
głównego  wejścia  do  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  od  strony  ulicy  Bema,  50.000  złotych  na 
zakupy i usługi związane z bieżącymi remontami w szkołach podstawowych i będzie to po 
25.000 złotych dla każdej ze szkół. Następnie kwota 1.387,06 złotych przeznaczona będzie na 
realizację w Miejskim Przedszkolu nr 2 projektu ,,Wesoły przedszkolak”. 15.000 złotych na 
zakupy i usługi związane z bieżącymi remontami w przedszkolach, dla każdego przedszkola po 
5.000 złotych. Następnie 15.000 złotych na naprawę pokycia dachowego budynku Gimnazjum 
nr 2. 30.000 złotych na uzupełnienie i naprawę rynien w Gimnazjum nr 1 oraz 50.000 złotych z  
przeznaczeniem na zakup i usługi związane z bieżącymi remontami w gimnazjach  i tu również 
po 25.000 złotych dla każdej jednostki. W rozdziale 85395 z wydatków bieżących przenosimy 
kwotę  3.000  złotych,  która  zwiększy  plan  wydatków  majątkowych  na  zakup  sprzętu 
komputerowego  niezbędnego  do  realizacji  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  W  wydatkach  majątkowych  budżetu  miasta 
zmniejszamy  plan  dotacji  celowych  przeznaczonych  dla  samorządu  województwa 
mazowieckiego o łączna kwotę 17.461 złotych w tym o kwotę 8.332 złotych przeznaczoną na 
realizację  wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego  przez  budowanie 
społeczeństwa  informacyjnego  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez  stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu  oraz o kwotę 9.129 złotych która przeznaczona była 
na  realizację  ,,Rozwoju  elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Środki 
które  zwiększają  plan  wydatków  majątkowych  w  łącznej  kwocie  1.828.839  złotych 
proponujemy przeznaczyć: kwotę 28.000 złotych na wydatki związane z wykupem gruntów 
pod budowę drogi gminnej przy ulicy Kolonia, kwotę 330.000 złotych na wykonanie projektu 
budowlanego  i  budowę  drogi  gminnej  w  ulicy  Sosnowej,  kwotę  35.100  złotych  na 
modernizację  chodników w ulicy  Parkowej,  Prusa,  Mickiewicza,  Kowalskiej  i  Langenfeld. 
Kwotę  475.000  złotych  proponujemy  przeznaczyć  na  termomodernizację  komunalnego 
budynku  mieszkalnego  przy  ulicy  3  –  go  Maja  20,  następnie  kwotę  63.700  złotych  na 
likwidację barier komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie. W tym roku 
przewidujemy uzyskanie dofinansowanie do kwoty 36.300 złotych z Państwowego Funduszu 
po podpisaniu stosownej umowy. Następnie kwotę 175.000 złotych proponujemy przeznaczyć 
na  termomodernizację  budynku  Miejskiego  Przedszkola  nr  5,  kwotę  40.000  złotych  na 
ekspertyzę dokumentacji dla obiektów Gimnazjum nr 2 oraz 690.000 złotych z przeznaczeniem 
na kończenie zadania pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z  
otoczeniem  wraz  z  finansowaniem  inwestycji,  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym  inwestycji,  zmianę  uwzględniono  w  wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, jest ona prowadzona w partnerstwie z Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich.  Po  dokonaniu  powyższych  zmian  zmianie  ulegają  załączniki  do  Uchwały 
Budżetowej o numerach: 1, 2,  2a i 2b.     

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  
pozytywna.



Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – czy ktoś z radnych ma pytania.

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – na jakim etapie jest wniosek w sprawie windy w 
Szkole Podstawowej nr 1.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  – wiemy,  że  na  pewno 
otrzymamy te środki, po podpisaniu umowy będziemy wiedzieli kiedy i następnie przetarg.   

Radny Tadeusz Łosiewicz – martwi mnie, że 35.000 złotych przeznaczonych jest na chodniki 
na ulicach Parkowej, Prusa, Mickiewicza, Kowalskiej i Langenfeld, chciałbym zwrócić uwagę 
aby  zainteresować  się  ulicą  Rewekanta  bo  tam faktycznie  jest  bardzo  źle,  wierzę  że  tych 
środków finansowych jest za mało. Wiem, że mieszkańcy ulicy 18 – go Stycznia również długo 
czekali na chodniki.
Interesuje mnie także sprawa parkingów a zwłaszcza parkingu na ulicy Wyszyńskiego ta sprawa 
od kilu lat się przedłuża, jak i parkingi w centrum miasta. 

z – ca Burmistrza Jadwiga Kaczor –  nie wiem czy ulica Rewekanta jest już przejęta przez 
miasto.  Sprawa  zostanie  rozpoznana,  a  przy  zaplanowaniu  odpowiednich  środkach  będą 
realizowane  prace  modernizacyjne.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  parkingi  to  cały  czas  trwają 
uzgodnienia i negocjacje z zarządcami dróg, bo również zwrócono się do miasta aby pokrywało 
koszty oznakowania tych znaków które już mają kierować przemieszczających się. 

Radny Tadeusz Łosiewicz – poruszyłem sprawę tej ulicy ponieważ jest artykuł w internecie. 

Radny Marek Małkowski – jest zbyt mało środków przeznaczonych na chodniki. Zdecydujmy 
się może na jedną ulicę i  zróbmy to dobrze.

Radny Paweł Kalinowski – skoro wywiązała się dyskusja chodników to chciałbym ponowić 
apel  o  modernizację  podjazdu  na  ulicy  Ozdowskiego  dla  osób  niepełnosprawnych  przed 
warsztatami terapii zajęciowej, podjazd nie spełnia wymogów, chodnik jest przerwany, uważam 
że ten problem powinien być wzięty pod uwagę.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok . 

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

UCHWAŁA  NR 172/XXXIII/2013  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  7

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej  w Gostyninie z  
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – w  projekcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045, oprócz zmian które były ujęte 
w  uchwale  zmieniającej  uchwałę  budżetową  skorygowano  limity  wydatków  na  spłatę 
wierzytelności w latach  2022 – 2027  oraz kwoty długu w latach 2013 – 2027 w związku z  
częściową spłatą w 2012 roku wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycyjną w kwocie 
5.456.533 złotych, następnie wprowadzono umowę na dzierżawę systemu komunikacyjnego 
która  została zawarta na 3 lata i wydatki wynikające z umowy są zabezpieczone w budżecie  
roku  bieżącego  oraz  będą  zabezpieczone  w  budżetach  na  lata  2014  –  2015.  następnie 
zaktualizowano  wydatki  bieżące  na  obsługę  długu  w latach  2013  –  2017  w  związku  z  tą 
częściową spłatą wierzytelności, w kwocie długów w latach  2013 – 2017 oraz w rozchodach w 
latach  2017  uwzględniono  umorzenie  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.900 złotych i ta pożyczka była zaciągana na 
termomodernizację czterech budynków przy ulicy Parkowej i po zmianie zasad, po rozliczeniu 
zadania obecnie na samym początku fundusz dokonuje umorzenia w określonej kwocie. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia  
pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045.

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

UCHWAŁA  NR 173/XXXIII/2013  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  8

Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  planu kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  
Miejskiej w Gostyninie na 2013 rok.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Marek  Małkowski   –  odczytał  proponowany  plan 
kontroli komisji  – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Andrzej  Robacki  –  na komisji  rewizyjnej  zgłaszałem wniosek aby do planu pracy 
wprowadzić kontrolę Starej Betoniarni i Zamku w zakresie jakim to umożliwia prawo, pani  
mecenas miała to sprawdzić, dlatego też teraz ponawiam swój wniosek, są to sprawy bardzo 



ważne, dobrze aby rada miała nad tym kontrolę co się tam dzieje, myślę że wiedza na ten temat  
umożliwi nam podejmowanie działań. 
 
Radca  Prawny Katarzyna  Majzner –  rozumiem,  że  wniosek  pana  radnego  jest  taki  aby 
komisja dokonywała bezpośrednich kontroli działalności spółek gminy, w mojej ocenie jest to 
wykluczone  ponieważ  spółki  gminne  mają  swoją  radę  nadzorczą  i  przede  wszystkim  jest  
wspólnik i Komisja Rewizyjna może zwrócić się do burmistrza czyli do wspólnika o udzielenie  
informacji  o  spółkach,  natomiast  sama  nie  może  kontrolować,  czyli  nie  może  dokonywać 
kontroli  spółki.  W mojej  ocenie  wprowadzenie  takiego punktu  do planu pracy komisji  jest 
niedopuszczalne z punktu widzenia prawnego.     

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Małkowski – chciałbym dodać, że jest to plan 
ramowy a nie sztywny. A my jako komisja możemy się zwrócić o informację. 

Radny Andrzej Robacki – złożyłem wniosek i proszę o przegłosowanie, ponadto prosiłem o 
wskazanie w jakim zakresie rada ma prawo. Czy my mamy prawo wiedzieć co się dzieje w 
naszych spółkach czy też nie mamy prawa.  

Radca Prawny Katarzyna Majzner –  nie ma takiej możliwości aby Komisja Rewizyjna w 
swoim planie pracy wpisała kontrolę spółek miejskich, komisja nie może przyjść do spółki i 
kontrolować, komisja jedynie może wystąpić do wspólnika o udzielenie informacji. Natomiast 
w planie pracy Komisji Rewizyjnej tak jak już powiedziałam że nie może być wpisana kontrola 
spółek. 

Radny Andrzej Robacki –  w związku z tym, że rada nie ma możliwości sprawdzenia co się 
dzieje w naszych spółkach to wycofuję swój wniosek.  

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Marek Małkowski  –  chciałem jedynie  dodać,  że  w 
związku z niepokojem o sytuację spółek wnioskowałem aby w planie pracy Rady Miejskiej w 
kwartale I  znalazł się punkt odnośnie spółki Stara Betoniarnia.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały w 
sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 
2013 rok.

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się -  11 radnych, 
                                                                           przeciw - 1 radnych,   
                                                       wstrzymujących się - 0 radnych.

UCHWAŁA  NR 174/XXXIII/2013  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Radny  Andrzej  Robacki  swój  głos  oddał  przeciw  podjęciu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  
rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2013 rok. 



D o  p u n k t u  9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jolanta Syska-Szymczak –  odczytała  proponowany plan 
pracy  Rady  Miejskiej  na  2013  rok  wraz  z  poprawkami  i  wnioskami  wniesionymi  przez  
poszczególne komisje i tak:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej zaproponowała wprowadzenia w 
kwartale  I  punktu  ,,Informacja  o  bieżącej  sytuacji  w  SPZZOZ w Gostyninie  z  siedzibą  w 
Gorzewie” oraz dopisanie w kwartale IV do Ochrony zdrowia na terenie Gostynina: ,,NZOZ 
Lema Med”. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zaproponowała aby w I kwartale dopisać 
punkt ,,Informacja odnośnie bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie”.   
Komisja  Edukacji  Kultury  i  Sportu  zaproponowała wprowadzenia  w  kwartale  I  punktu 
,,Informacja  o  bieżącej  sytuacji  w  SPZZOZ  w  Gostyninie  z  siedziba  w  Gorzewie”  oraz 
dopisanie w kwartale IV do Ochrony zdrowia na terenie Gostynina: ,,NZOZ Lema Med”. 
Komisja Rewizyjna zaproponowala aby nie ujmować punktu dotyczącego Ochrony zdrowia na 
terenie miasta Gostynin Lema-Med, przenieść z kwartału III do kwartału I punkt ,,Działalność 
spółki  Miejskie  Centrum Handlowe  ,,Stara  Betoniarnia  sp.  o.o.,  przenieść  z  kwartału  I  do 
kwartału  III  punkt  ,,Informacja  o  działalności  placówek  kulturalnych  w  mieście:  Miejskie 
Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina. 
Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  przystała  na  poprawki  Komisji  Rewizyjnej, 
Komisji Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Edukacji Kultury i Sportu 
oraz Komisji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  

Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji  
Rewizyjnej,  Komisji  Spraw  Obywatelskich  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej,  Komisji  Edukacji  
Kultury  i  Sportu  oraz  Komisji  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  –  opinie  
pozytywne wraz z poprawkami.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały  w 
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2013 rok. 

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

UCHWAŁA  NR 175/XXXIII/2013  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

(…) po przerwie.



D o  p u n k t u  10

Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2013.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – poinformowała  radnych,  iż 
przewodniczący każdej z komisji przedstawili swoje plany pracy na komisjach i zostały one 
wraz z naniesionymi poprawkami zaopiniowane pozytywnie. 

Radni nie zgłaszali zmian i uwag do planów Komisji

                       Za przyjęciem planów opowiedziało się  – 12 radnych, 
                                                                          przeciw  –  0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się  – 0 radnych.
Plany przyjęto.

D o  p u n k t u  11

Przyjecie protokołu XXX i XXXI  sesji Rady Miejskiej. 

Za przyjęciem protokołów  głosowało 9 radnych, przy 3 wstrzymujących się.
Protokoły zostały przyjęte.

D o  p u n k t u  12

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Zastępca Burmistrza Jadwiga Kaczor – radny Kalinowski  pytał  o  stan finansowy spółek 
Zamek i Stara Betoniarnia, sytuacja przedstawia się następująco, Betoniarnia na chwilę obecną 
nie składała żadnych informacji, wiemy że sporo jest jeszcze powierzchni do wynajęcia, ale 
sporo też jest wynajętych i jakoś sobie radzą. Natomiast jeśli chodzi o Zamek to wpłynęła do 
zgromadzenia wspólników informacja od pani prezes zarządu o trudnej sytuacji finansowej, że  
przychody z prowadzonej działalności nie pokrywają kosztów i co w prawdzie bilanse są do 
końca  marca  jednakże  już  z  końcem  roku  jest  tam  taka  sytuacja,  również  dotarła  do 
zgromadzenia  wspólników uchwała Rady Nadzorczej  która  też  dotyczy tego tematu i  Rada 
Nadzorcza  wskazuje  że  rozwiązaniem  sytuacji  byłoby  podwyższenie  kapitału  zakładowego 
spółki do kwoty 500.000 złotych, w tej chwili pracujemy nad tym tematem.
Radny Małkowski pytał o wodociąg na Zatorzu, jest już to na ostatnim etapie czyli uzyskanie 
pozwolenia  na  budowę  na  ten  odcinek  który  jest  zlokalizowany  na  terenach  kolejowych, 
przyszła informacja od Wojewody na ten zakres pracy, pozwolenie na budowę będzie wydawał 
Wojewoda i przyszła informacja o wszczętym postępowaniu przez Urząd Wojewódzki.   
Radny Reder pytał  o parkingi,  w swoim sprawozdaniu składałam informacje, ale jeszcze w 
przerwie udało mi się ustalić, że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z projektantem i 
prawdopodobnie w tym tygodniu będzie jechał do MZDW po odbiór uzgodnień i będzie temat  
przedłożony na zespół do spraw organizacji ruchu. Natomiast co do nowych fotoradarów to nie  
mam takich informacji czy na terenie naszego miasta powstaną dodatkowe fotoradary. 



Radny Robacki  pytał  jaka jest  sytuacja w związku z wywieszeniem wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży pod termy, to osoby którym przysługuje prawo pierwokupu to na 
chwilę obecną nikt się nie zgłosił, jeszcze przez 21 dni to ogłoszenie będzie wisiało. 
Co do zapytań pani radnej Kostun to prosiłaby o sprecyzowanie tych pytań na piśmie. Szkoda,  
że tych pytań nie składała pani na sesji na której był pan Kwieciński.

Radca Prawny Katarzyna Majzner –   radny Robacki pytał o uchwałę która mówi o trybie 
zbywania nieruchomości gminnych, wszyscy wiemy że uchwała była podjęta w 1998 roku 28 
czerwca  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości 
gminnych, gdzie kompetencja w sprawie sprzedaży, ustanowienia użytkowania wieczystego i 
gruntów komunalnych bądź wnoszenia aportu do spółek przysługuje wyłącznie burmistrzowi, 
w tej uchwale nie jest tylko wymieniona zamiana dlatego też państwo podejmowali uchwałę w 
sprawie  zamiany,  a  wszelkie  inne  transakcje  są  w  zakresie  burmistrza.  To  burmistrz 
jednoosobowo decyduje o zbywaniu w formie Zarządzenia, tak jest od 1998 roku ta uchwała  
jest ważna i Wojewoda nie odnosił się że ta uchwała ma jakieś wady, ani notariusz, ani sąd 
dokonujący transakcji ani do treści uchwały ani do treści zarządzeń nie miał uwag, w mojej 
ocenie wszystko jest prawidłowe.    

Radny Andrzej Robacki – prosiłbym o taką interpretację na piśmie. 

D o  p u n k t u  13

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – odczytała treści pism:
– pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  z  dnia  5  lutego  dotyczące  Uchwały  Nr 

PŁ.77.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 
1 lutego 2013 roku w sprawie wydania opinii  o prawidłowości  planowanej  kwoty – 
pismo stanowi załącznik do protokołu 

– pismo  pana  Andrzeja  Kamsy  dotyczące  prośby  o  przeprowadzenia  ankiety  wśród 
radnych  –  radni  uznali  jeśli  któryś  z  nich  będzie  zainteresowany  udzieleniem 
odpowiedzi to ankietę odbierze z Biura Rady. 

– Sprawozdanie z działalności z Miejskiego zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie za 
rok 2012,

– pismo państwa  Franciszka  i  Heleny Pawlak  oraz  pana  Piotra  Dyszkiewicza,  wraz  z 
wyjaśniającym  pismem  z  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska 
Rolnictwa i Leśnictwa – pisma stanowią załączniki do protokołu.   

Radca Prawny Katarzyna Majzner –  sprawa jest zamknięta z tego względu gdyż państwo 
Pawlak podpisali protokół i zgodzili się na cenę która została zaproponowana za działki które  
przeszły na gminę, a które stanowią dojazdy do nieruchomości.   

Radni  po  wyjaśnieniach radcy prawnego oraz   Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa przystają przy stanowisku wydziału. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – czy państwo mają jakieś uwagi 
w sprawach różnych.



Radna  Małgorzata  Kostun  –  Sowa  –   mam  mały  komentarz  do  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu, na której to padła opinia i proszę państwa tutaj nie kieruję się żadną 
złośliwością i staram się być obiektywna, na komisji tej padła opinia, że pani radna Korajczyk  
w  pewnym  sensie  zastąpiła  basen  gostyniński  na  basen  kutnowski,  szkoda  że  podatki 
kutnowskie nie opłacają pani diety, ja w tej sprawie mam odmienne zdanie, uważam że mamy 
wspaniały, fajny basen i jeżeli ktoś ma jakieś propozycje to uważam że takie osoby powinny iść  
z takimi propozycjami do dyrekcji  Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  aby złożyć takie 
propozycje celem usprawnienia tej działalności abyśmy my nie zaniedbywali tego i uczmy się 
promować to co mamy ze względu na to, że nawet z własnego doświadczenia wiem bo byłam 
na wielu basenach i nie mamy się czego wstydzić, a jeżeli są jakieś propozycje to uważam że 
powinny być one złożone a nie tak, że ktoś coś ma a my nie mamy więc ja to zamieniam. Ja 
uważam,  że tam gdzie  krytyka  się  należy to  ona się  należy,  ale  tam gdzie  należy  docenić 
działalność pewnych ludzi to też należy docenić, ja tutaj odnoszę się z szacunkiem do radnego 
Łosiewicza, ponieważ promuje nasz basen, nawet przez kontakt z innymi ludźmi ja widzę że 
przynosi to skutki,  naprawdę mamy świetny ośrodek jeśli  chodzi o basen i  powinniśmy go 
promować, takie opinie że coś jest lepszego gdzieś indziej jest niedopuszczalne, ponieważ ja się 
osobiście z tym nie zgadzam.
Na  stronie  internetowej  zauważyłam  ostatnio  kilka  ogłoszeń  odnośnie  projektu  który  tutaj 
właśnie fundacja pani radnej Korajczyk ,,Lepszy Gostynin”, na że tak powiem rekrutację którzy 
są  chętni  na  szkolenia  na  opiekuna  dziennego,  ja  ostatnio  jestem  związana  z  biblioteką 
dziecięcą i ja uważam i mam taką propozycję, że fajnie by było aby pomóc miejskim ośrodkom 
na przykład bibliotece dziecięcej. Jeżeli ma pani takie doświadczenie jeśli chodzi o ściąganie 
dotacji unijnych, to warto by było spojrzeć jak wygląda sytuacja w bibliotece, bo to jest grunt 
naszego społeczeństwa, jest pani radną już trzecią kadencję i warto by było spojrzeć na to ze 
względu na to, że tak budujemy miasto i nasze społeczeństwo. Nauczmy się współpracować 
razem. 
Następna rzecz którą  chciałam powiedzieć i  nie  tylko chodzi  o  Miejskie  Centrum Kultury,  
Biblioteki, czy Orliki, ja jeszcze raz składam propozycję dla pani Przewodniczącej gdzie ja już 
kilkakrotnie  mówiłam  na  komisjach,  że  warto  byłoby  zaprosić  pana  dyrektora  Orlików  i 
przedyskutować tę sprawę na Komisji Edukacji Kultury i Sportu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak  – na ostatniej Komisji Edukacji 
Kultury i Sportu, której pani jest członkiem, a nie było pani wtedy to do planu komisji został  
wprowadzony temat odnośnie pracy koordynatora na orlikach, gdyż to nie panu dyrektorowi 
MOSiR-u podlegają orliki a panu koordynatorowi który podlega miastu.    

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska –  odebrałam to jak tak zwane ,,bicie piany” tę 
wypowiedź  pani  radna  Kostun.  Na  Komisji  Rozwoju  powiedziałam,  że  zamieniłam  basen 
gostyniński na basen kutnowski tylko w jednym zakresie i dobrze pani wie w jakim, natomiast 
nie słyszała chyba pani mojej wypowiedzi, że zarówno moje dzieci jak i mój mąż korzystają 
kilka razy w tygodniu  z Gostynińskiego basenu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to nie ma 
pani informacji w jakim temacie i w jakim zakresie jednostkom miejskim zaczęłam doradzać 
czy doradzam w pozyskiwaniu środków unijnych, może spotkamy się po sesji to panią o tym 
fakcie poinformuję. Może się pani skontaktować z dyrektorami jednostek to na pewno pani tę 
informację przekażą w jakim zakresie i w jakiej dziedzinie aktualnie pracujemy.
  
Radna Małgorzata Kostun – Sowa –  dziękuję za odpowiedź, proszę zrozumieć, że ja tylko 
kierowałam się obiektywnością, ponieważ jestem związana z biblioteką dziecięcą i uważam że 
należałoby  ją  usprawnić  i  dlatego  stąd  ten  pomysł  ponieważ  ma  pani  doświadczenie  w 
pozyskiwaniu środków unijnych, może należałoby zaangażować swoją energię w tę kwestię i to 



wszystko.     

Radna  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska  – tak  pani  radna,  ale  biblioteka  ma  swojego 
dyrektora i jeżeli dyrektor widzi problem to u nas na komisji powinien się z tym problemem 
zgłosić, ja wszystkiego nie ogarnę. Jeżeli ktoś ma problem ma pomysł to niech się do mnie 
zgłosi i razem zadziałamy. Tak zgłosiła się do mnie jedna pani dyrektor, druga pani dyrektor i  
na tej zasadzie działamy.   

Radny Andrzej Robacki – pani Przewodnicząca proszę o zakończenie tej dyskusji. 

Radna Małgorzata Kostun – Sowa –   ale my rozmawiamy o ważnych rzeczach, to przecież 
są ,,sprawy różne”, to są tylko sugestie, ponieważ ma pani doświadczenie w tych sprawach ja tę 
potrzebę zauważyłam i ją zgłaszam.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – jeśli chodzi o basen Kutnowski, 
to pani radna zgłosiła że są tam pewne rzeczy które można by było wykorzystać na naszym 
basenie,  wiadomo  że  to  wiąże  się  z  basenami  i  ta  kwestia  również  była  poruszona. 
Zaproponowano aby można było kupić rowerki, zorganizować aerobik czyli takie formy które 
przyciągnęły by naszych mieszkańców.  Ja tak to zrozumiałam, a pani radna może inaczej.  

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – ja jeszcze raz powtarzam, że mamy bardzo fajny basen, 
radna Korajczyk mówiła aby zorganizować sekcje jeśli chodzi o aqua aerobik i nie musiała pani 
z tym czekać aż do komisji, można było z tą sprawa iść bezpośrednio do dyrekcji, ja nie jestem  
tutaj po to aby panią krytykować. Pani na ogólnopolskim forum krytykuje wszystkich, więc 
pani również musi się nauczyć przyjmować krytykę, ja tutaj jestem obiektywna.    

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – również radna nie musiała czekać do sesji aby mi 
to powiedzieć.

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – również powinniśmy myśleć nie tylko o tym aby się 
krytykować  ale  o  tym  aby  połączyć  wspólne  działanie.  Można  działać  w  kontekście 
politycznym,  można  i  trzeba,  opozycja  jest  potrzebna,  koalicja  jest  potrzebna,  ale  są  takie  
sprawy, że to nie jest ,,bicie piany” gdzie powinniśmy mimo to że ktoś urzęduje w urzędzie 
miasta czy w powiecie to powinniśmy sobie podawać rękę.     

Radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska – Małgosiu, czy uważasz że prowadzenie punktu 
przedszkolnego dla  15  dzieci   z  terenu miasta  które  za  to  nie  płacą,  które  mają  angielski, 
rytmikę, jutro wyjeżdżają do teatru, to co to jest, jakie to jest działanie.   

Radna Małgorzata Kostun – Sowa – teraz pani się promuje. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  proszę  o  zakończenie  tej 
dyskusji. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – ja tę dyskusję odebrałem jako przyszłą kampanię wyborczą na 
kandydatów radnych czy też burmistrza, a najśmieszniejsze jest to, że obie panie wyprowadziły  
się z tego wspaniałego Gostynina 



D o  p u n k t u  14

Zamknięcie obrad.

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

Spisały:
E. Cierpikowska
A. Petz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                         


