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Protokół nr VIII/2014 
z obrad XLII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

z  dnia 23 października 2014 r. 
__________________________________________ 

  
 

      W obradach uczestniczy  14 radnych. 
Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 

 
Punkt 1. 

 
O godz. 8.00 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Maciej Mieszkowski 
otworzył obrady XLII Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, 
sołtysów, przewodniczącego zarządu osiedla. 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, 
co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy i Miasta Wyszogród może podejmować 
prawomocne decyzje i uchwały. 
 

Punkt 2. 
 
W tym miejscu Przewodniczący wyjaśnił, iż dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek 
Burmistrza, w związku z zaistniałą  koniecznością podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie 
oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaproponowany porządek obejmował również 
uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości i mienia stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród. Wniosek 
umotywowany był tym, iż do dnia 24 października 2014 r. należy przedłożyć powyższe uchwały 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego. Zmiana 
uchwały polega na zamianie z dochodów majątkowych na dochody bieżące środków w 
wysokości 100 000 zł na „ Remont drogi gminnej o nr 291522W ul. Czerwińska /Rybaki nr ewid. 
działki 732/ w m. Wyszogród o dł. 1 800m”, oraz na zmianie wydatków majątkowych na 
wydatki majątkowe w wysokości 110 880 zł na powyższe zadanie – poinformował 
Przewodniczący. 

Do wniosku dołączony był proponowany porządek obrad wraz z przedmiotowymi 
projektami uchwał: 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
- zmian w budżecie  
- WPF 
- sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 280/XXXVII/2014 Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród z dnia 20 marca 2014r w sprawie pozytywnej rekomendacji sposobu 
prowadzenia gospodarki komunalnej Gminy i Miasta Wyszogród w zakresie 
wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych. 
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości i mienia 
stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród  
5. Sprawy różne. 
6. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał. 
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7. Zakończenie obrad. 
Następnie Przewodniczący zapytał czy są pytania, po czym przeszedł do głosowania porządku 
obrad, w wyniku którego porządek został przyjęty jednogłośnie „za”.  
 

Punkt 3. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji wniosków i uchwał. 
Zgłoszeni radni to: 

1. Elżbieta Biernat 
2. Wojciech Kuliński 
3. Marek Głowacki 

Przewodniczący zarządził głosowanie – Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali 
Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie. 
 

Punkt 4. 
 

Wprowadzenia do podjęcia uchwał dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wyjaśniając, że 
tak jak zostało zawarte w odczytanym wniosku należy przeksięgować pozyskane środki od 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze strony wydatków majątkowych na stronę wydatków 
bieżących. Natomiast dwie kolejne uchwały dotyczą sprostowania omyłki pisarskiej i 
przeniesienia dzierżawy wodociągów ze spółki komunalnej na nową spółkę operatorską, której 
nasza spółka komunalna jest udziałowcem, współwłaścicielem.  

Burmistrz powiedział, że firma będzie brzmiała REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o.  z 
siedzibą w Wyszogrodzie. Aby spółka mogła operować od nowego roku jako nowy 
podmiot prawny potrzebna jest zgoda na przeniesienie własności.  
Następnie Burmistrz przedstawił szczegóły negocjacyjne - zarząd, czyli prezes ZGK w 
Wyszogrodzie razem z naszym partnerem negocjacyjnym utworzyli spółkę operatorską, 
posiada w niej swoje udziały i wspólnie prowadzona będzie od nowego roku, jeśli 
zostanie wszystko sfinalizowane. 
W tym miejscu Burmistrz przedstawił warunki zawarcia umowy dzierżawy. 3 listopada 
zostanie podpisana umowa o współpracy. Podczas spotkania zostanie przedstawiony 
pakiet inwestycyjny w sieci wodno-kanalizacyjne, który będzie wdrożony do realizacji w 
najbliższym czasie przez Spółkę Remondis Aqua Wyszogród. Podpisana umowa 
prezentuje model sprzedaży naszej spółki 5% udziałów dla partnera i ma to wpływ np. 
na to czy chcemy tę spółkę dokapitalizować, podnosić jej majątek. Sprzedane 5 % 
udziałów partnerowi, umożliwia współdecydowanie w dopłatach do majątku. Natomiast 
nie możemy go zmusić, aby wnosił taką samą równowartość do spółki. To działa w obie 
strony. Jest to jedyna rzecz na którą ma wpływ partner, cała reszta jest dalej w zakresie 
samorządu – wyjaśnił Burmistrz.  
Spółka operatorska została utworzona, aby wyeliminować pewny zakres kosztów 
między innymi: opłaty amortyzacyjne można przenieść na bieżące konserwowanie i 
utrzymanie tej sieci. Spółka operatorska będzie płaciła podatki, a do tej pory ZGK w 
Wyszogrodzie rok rocznie był zwalniany z powyższych opłat.  
Dalej Burmistrz mówił o planach rozwojowych spółki. 
Radny Wojciech Kuliński zapytał, czy to nie wpłynie na cenę wody? 
Burmistrz wyjaśnił, że zarządca składa wniosek taryfowy, gmina go sprawdza co do 
zgodności formalnej, a decyzję o wysokości stawek za cenę wody i ścieków podejmuje w 
formie uchwały Rada Gminy i Miasta Wyszogród. W prowadzonych negocjacjach z 
partnerem ustalono, iż przez najbliższe 1,5 roku cena nie ulegnie zmianie. 
W tym miejscu Burmistrz przedstawił szczegóły podpisanej umowy z Agencja 
Nieruchomości Rolnej o przejęciu infrastruktury w Grodkowie, gdzie gmina przejęła 
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oczyszczalnię oraz ciągi komunikacyjne. W chwili obecnej analizowany jest 
harmonogram rzeczowo finansowy na modernizację oczyszczalni, wymianę kolektora 
oraz na poprawę ciągów komunikacyjnych powiedział Burmistrz. 
 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Mieszkowski poinformował, że 
przechodzimy do podejmowania uchwał, a następnie poprosił Skarbnika Gminy i Miasta 
Wyszogród o odczytanie  o projektów. 
 
Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu 
(Uchwała nr 312/XLII/2014). 
 
Następny projekt uchwały dotyczył zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej. Za przyjęciem 
uchwały jest  14 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu 
(Uchwała nr 313/XLII/2014). 
 
Kolejne uchwały odczytał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Mariusz Bieniek. 

Pierwsza uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 
280/XXXVII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 marca 2014r w sprawie 
pozytywnej rekomendacji sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej Gminy i Miasta 
Wyszogród w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 
oczyszczania ścieków komunalnych została odczytana, a następnie głosowanie 
przestawiło się następująco: 
Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu 
(Uchwała nr 315/XLII/2014). 
 
Następna uchwała to wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości i mienia stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród. 
Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu 
(Uchwała nr 315/XLII/2014). 
 

Punkt 5. 
 
W sprawach różnych pierwszy zabrał głos Burmistrz GiM Wyszogród mówiąc, iż chciałby 
odświeżyć temat, który wcześniej został zgłoszony przez Pana Piotra Kaflińskiego dotyczący 
postawienia tablicy upamiętniającej wywozu mieszkańców Wyszogrodu do Generalnej Guberni 
w latach 1939 – 1945. 
Burmistrz powiedział, iż z inicjatywy p. Piotra odbyło się spotkanie w celu zawiązania komitetu 
społecznego i ustalenia treści zawartej na tablicy pamiątkowej.  
Burmistrz poprosił, aby temat przedstawił Pan Kafliński. 
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Pan Piotr Kafliński powiedział, że zwraca się z prośba, aby można było wymurować tablicę 
upamiętniającą miejsce wywiezionych ponad 3000 mieszkańców Wyszogrodu do Generalnej 
Guberni podczas II wojny światowej. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zaproponował, aby zgłosić temat w 
formie wniosku. 
Dalej radni dyskutowali o zgłoszonej treści na proponowanej tablicy, po czym Rada Gminy 
wyraziła pozytywną opinię do postawienia tablicy, a treść zostanie dopracowana na najbliższym 
zaplanowanym posiedzeniu komisji. 
 

Punkt 6. 
 
 

Radna Elżbieta Biernat poinformowała, iż Komisja Wniosków i Uchwał odnotowała jeden 
wniosek, po czym odczytała jego treść: „Wniosek Pana Piotra Kaflińskiego w sprawie 
upamiętnienia miejsca tragedii mieszkańców Gminy i Miasta (wywiezienia do obozów pracy, 
koncentracyjnych i gett”. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego wniosek został przyjęty do realizacji. 

 
Punkt 7. 

 
W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Przewodniczący o godz. 9.00 zamyka obrady XLII 
Sesji Rady GiM Wyszogród. 
 
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

     Maryś Mieszkowski 
  
 
 
Protokołowała: 
Agata Szczurowska 
 
 
 
 
 
 


