
  Protokół Nr XXII/2020
z posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 28 Maja 2020 roku.

Stan – 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 11:30.

Do punktu 1

Otwarcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  – Stwierdzam  według  listy
obecności, że obrady będą prawomocne, Rada jest zdolna do podejmowania uchwał.
Otwieram XXII sesję Rady Miejskiej VIII Kadencji, witam wszystkich serdecznie.
Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego,  Witam Panią Wiceburmistrz Halinę
Fijałkowską,  witam  Panią  Skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  Witam  Panią  Sekretarz
Hannę Adamską, witam Pana Adwokata Marcina Brzezińskiego,  witam gości, którzy
przybyli w związku z częścią merytoryczną. Witam koleżanki i kolegów Radnych,
pracownice Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich przybyłych. 

Zanim przejdziemy do realizacji  porządku obrad, mamy miłą uroczystość otóż 27
maja,  czyli  wczoraj  przypadła  30  rocznica  odrodzenia  samorządu.  Z  tej  okazji
przygotowaliśmy listy gratulacyjne dla Państwa radnych. 

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski odczytał treść listu gratulacyjnego,
następnie list został wręczony Radnym Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Porządek Państwo otrzymali.
Czy są jakieś uwagi do porządku?

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku.

Za przyjęciem porządku głosowano następująco:

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz 
Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek 



Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski 
Arkadiusz, Śniecikowska Renata,  Wysokińska Anna.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Bezpieczeństwo Publiczne w Gminie Miasta Gostynina.  Informacja Burmistrza Miasta o

realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w troku 2019.
6. Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  „programu  współpracy  Miasta  Gostynina  z

organizacjami  pozarządowymi oraz  innymi podmiotami,  o  których mowa  w art.3  ust.3
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

7. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta, dotyczącej roku 2019, zawierającej:
1) wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających

osobowości  prawnej,  którym  w  zakresie  podatków  lub  opłat  udzielono  ulg,  odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;

2) wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  134/XVII/2019  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  427/LXXXIV/2018  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie  z  dnia  11  września  2018r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  pobyt
dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie. 

10. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z

dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
12. Przyjęcie protokołu z XX sesji rady Miejskiej w Gostyninie.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.    

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Przedstawił  sprawozdanie  z  działalności
Burmistrza Miasta Gostynina za okres od dnia 28 kwietnia 2020 roku do dnia 21
maja 2020 roku – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 



Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Do punktu 4    

Interpelacje i zapytania Radnych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - W okresie międzysesyjnym nie
wpłynęła żadna interpelacja. Czy są zapytania? 

Radny Stanisław Lewandowski – Mam pytanie, czy są jakieś koncepcje i pomysły,
żeby z krajobrazu zniknęły dwie rudery przy ul. 3-go Maja, z tego co mi wiadomo
posesja przy ul. Żabiej jest własnością Pana Kurkowskiego – on już czyni starania,
daleko zaawansowane, bo musi wypowiedzieć się konserwator i myślę, że jest szansa
na zmianę estetyki. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – A o które budynki dokładniej chodzi? 

Radny Stanisław Lewandowski –  Dwa budynki na ul. 3-go Maja, jeden budynek
naprzeciwko Komendy Policji, drugi znajduje się bliżej rynku, są to budynki, które
należą do Miasta. 

Odpowiedź będzie udzielona w punkcie 13 „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych”.    

Do punktu 5  

Bezpieczeństwo  Publiczne  w  Gminie  Miasta  Gostynina.  Informacja  Burmistrza
Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2019.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder   -  Chciałbym  powiedzieć,  że
punktu, które zwyczajowo były przyjmowane w maju od Prokuratora Rejonowego,
od Komendanta Powiatowego Policji, od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej i
Prezesa ochotniczej Straży Pożarnej, będą przyjęte w formie pisemnej, na początku
czerwca  Państwo  te  informacje  otrzymacie.  Teraz  przejdziemy  do  Programu
Bezpieczne Miasta.

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – Przedstawiła informację  Burmistrza Miasta o
realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w troku 2019 – treść informacji stanowi
załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji. 



Do punktu 6

Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  „Programu  współpracy  Miasta  Gostynina  z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa  w art.3
ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska
– Przedstawiała sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa  w art.3
ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” –
treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Stanisław Lewandowski – Mam pytanie czy znana jest suma dotacji?
 
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska
-  Tak, 330.000,00 zł. na zadania z zakresu sportu oraz 12.000,00 zł. na z zakresu
profilaktyki  sportowej,  tylko,  że  to  są  kwoty,  które  były  przyznane  organizacją
pozarządowym, natomiast  gro środków, które były przeznaczone na te  zadania  w
2019 roku otrzymały przedsiębiorstwa, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Radny Stanisław Lewandowski –  A łączna kwota wszystkich? 

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska
- 342.000,00 zł.  w otwartych konkursach ofert.   

Radna Anna Florczak – Poprosiłabym o rozszerzenie w sprawie Klubu Mazur? 

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska
-   Zadanie  zostało  zrealizowane  przez  Klub  Sportowy  Mazur,  tylko,  że  około
47.000,00 zł.  zostało wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, to znaczy część
tych wydatków została poniesiona poza okresem obowiązywania umowy, a powinna
być  wydatkowana  dokładnie  w  terminie,  kiedy  umowa  obowiązuje  i  część  tych
wydatków  została  wydatkowana  niezgodnie  z  terminarzem  potrzeb,  który  był
przedstawiony przez Klub Sportowy Mazur we wniosku o dofinasowanie. Ponieważ
ten terminarz jest  częściom integralną umowy, można dokonać przesunięć między
danymi pozycjami,  ale  tylko do 10% i  czasami  zdarzy się  tak,  że  przesunięcie  z
różnych względów następuje o więcej niż 10%.  

(obrady  opuścił  Radny  Grzegorz
Raciborski…) 

Komisja  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  –  sprawozdanie
przyjęła.   

Za przyjęciem sprawozdania głosowano następująco:



Za –  13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz
Czesław,  Lewandowski  Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek
Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska
Renata,  Wysokińska Anna.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Do punktu 7 

Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta, dotyczącej roku 2019, zawierającej:
1. wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek  organizacyjnych

nieposiadających  osobowości  prawnej,  którym w zakresie  podatków lub
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;

2. wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
nieposiadających  osobowości  prawnej,  którym  udzielono  pomocy
publicznej. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Przedstawiała informację – treść informacji
stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji. 

Do punktu 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – Wnoszę
o zmianę do uchwały o numerze 134/XVII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat
za  pobyt  dziecka  u  dziennego  opiekuna  oraz  maksymalnej  wysokości  opłaty  za
wyżywienie  –  zmiana  ma  dotyczyć  uregulowania  i  usankcjonowania  kwestii
niepobierania opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna  w okresie zawieszenia
działalności tejże placówki. Głównie jest to spowodowane w szczególności tym, że w
ostatnim  czasie  na  obszarze  Rzeczpospolitej  Polskiej  został  wprowadzony  stan
zagrożenia epidemiologicznego oraz stan epidemii w zawiązku z  zakażeniami 
COVID-19   i  ograniczeniami  z  tym  związanymi.  Uchwale  nadaje  się  też  moc
wsteczną, ze względu na to, ze jest to zmiana korzystna dla rodzica, jest to prawnie
możliwe i dopuszczalne. Po punkcie uchwały głównej, stanowiącej, dodaje się § 3 w
brzmieniu  „  opłaty,  o  której  mowa w §  1,  nie  pobiera  się  za  okres  zawieszenia



prowadzenia  działalności  opiekuńczej,  wychowawczej  oraz  edukacyjnej  przez
opiekuna dziennego”. 

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.   

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały  głosowano następująco:

Za –  13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz
Czesław,  Lewandowski  Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek
Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska
Renata,  Wysokińska Anna.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 177/XXII/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 11 września 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka  i  wyżywienie  w  Klubie  Dziecięcym  „Uśmiech  Malucha”  z  siedzibą  w
Gostyninie. 

Kierownik Klubu Dziecięcego Uśmiech Malucha  Iwona Rzegocka – Gontarek –
W  związku  z  decyzja  Premiera  Rzeczpospolitej  Polskiej  o  zwieszeniu
funkcjonowania  placówek oświatowych,  żłobków,  kubów dziecięcych  od  dnia  16
marca 2020 roku spowodowanym rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa, zasadnym
byłoby  wprowadzić  zmianę  w  regulaminie  placówki,  dotyczącą  uregulowania  i
usankcjonowania  niepobierania  opłat  za  pobyt  dziecka  w  okresie  zawieszenia
funkcjonowania klubu. Dlatego wnoszę o zmianę uchwały nr 427/LXXXIV/2018  w
sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  pobyt  dziecka  i  wyżywienie  w  Klubie
Dziecięcym  „Uśmiech  Malucha”  z  siedzibą  w  Gostyninie,  poprzez  dodanie  po
§  1  §  1a  w brzmieniu  „opłaty,  o  której  mowa w §  1,  nie  pobiera  się  za  okres
zawieszenia prowadzenia działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej
przez  Klub  Dziecięcy  „Uśmiech  Malucha”  z  siedzibą  w  Gostyninie”  z  mocą
obowiązującą od 16 marca 2020 roku.   
 



Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.   

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały  głosowano następująco:

Za –  13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz
Czesław,  Lewandowski  Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek
Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska
Renata,  Wysokińska Anna.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 178/XXII/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Wczoraj otrzymaliście Państwo projekt 2
uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Gostynina na 2020 rok, ponieważ
dołożyliśmy  jedną  zmianę,  a  ta  zmiana  dotyczy  rogu  ogrodzenia  przy  Urzędzie
Miasta  od  strony  ul.  Żabiej.  Aby  szybciej  remont  rozpocząć  należało  zwiększyć
środki, ponieważ wpłynęła oferta, która przewyższa o 5.000,00 zł. zabezpieczone już
środki  w  budżecie.  Jeśli  chodzi  o  pozostałe  zmiany,  to  plan  wydatków  ogółem
zwiększy  się  o  kwotę  46.900,00  zł.  –  to  zwiększenie  dotyczy  wydatków
majątkowych.  W związku  z  powyższym powstaje  deficyt  budżetu,  który  również
zwiększa  się  o  kwotę  46.900,00  zł.  Ten  deficyt  proponujemy  pokryć  z  wolnych
środków. O kwotę 46.900,00 zł. zwiększą się również  przychody budżetu, także z
tytułu wolnych środków. Jeżeli  chodzi o uzasadnienie tych zmian, to 5.000,00 zł.,
które będzie zwiększało środki zaplanowane wcześniej na remont ogrodzenia jest to
przeniesienie pomiędzy klasyfikacją  budżetową. O 5.000,00 zł. zmniejszyć zakup
usług pozostałych, konkretnie dotyczących  transportu miejskiego, środki nie zostały
wykorzystane  za  miesiąc  kwiecień,  na  ten  moment  wygasła  umowa  w  zakresie
świadczenia tego transportu i niewykorzystane środki proponujemy przeznaczyć na
to zadanie.   W wydatkach majątkowych w rozdziale  5404 o kwotę  10.000,00 zł.
zwiększa się nadpłatę na fundusz wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego i ta
kwota  będzie  przeznaczona  na  dofinasowanie  zakupu  samochodu  osobowego  w
wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie – z



taką  prośba  zwrócił  się  do  Pana  Burmistrza  Pan  Komendant.  Druga  zmiana  w
wydatkach  majątkowych  w rozdziale  995  wprowadzamy do  załącznika  nr  12  do
uchwały  budżetowej  wydatki  na  zadania  inwestycyjne  nieobjęte  wykazem
przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zadanie  pod  nazwą:
„opracowanie  dokumentacji  projektowo –  kosztorysowej  dla  wykonania  urządzeń
wodnych jeziora Zamkowego i Sejmikowego” i  na to zadanie ustala się środki w
kwocie 36.900,00 zł.    

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały  głosowano następująco:

Za –  14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz
Czesław,  Lewandowski  Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek
Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski
Arkadiusz, Śniecikowska Renata,  Wysokińska Anna.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 179/XXII/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11 

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  132/XVII/2019  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2034.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W związku ze zmianami, które powstały w
uchwale  budżetowej,  wprowadzono  również  zmiany  w  WPF  w  poszczególnych
pozycjach. 

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał treść uchwały. 



Za podjęciem uchwały  głosowano następująco:

Za –  14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz
Czesław,  Lewandowski  Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek
Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski
Arkadiusz, Śniecikowska Renata,  Wysokińska Anna.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 180/XXII/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12

Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Protokół  został  Państwu
wysłany w formie elektronicznej, czy wnoszą Państwo do niego jakieś uwagi? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu z XX sesji.

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco:

Za –  14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz
Czesław,  Lewandowski  Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek
Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski
Arkadiusz, Śniecikowska Renata,  Wysokińska Anna.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

Protokół z XX sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 13 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pan Radny Stanisław Lewandowski pytał o
nieruchomości przy ul. 3-go Maja? – Jeżeli chodzi o nieruchomości, które znajdują
się na ul. 3-go Maja, to nie wszystkie stanowią własność miasta. Własnością miasta z
nieodnowionych budynków jest budynek 3-go Maja 12 znajdujący się przed nowo
wybudowanym  blokiem,  druga  nieruchomość  to  budynek  naprzeciwko  policji
3-go Maja 26. Te dwie nieruchomości objęte są również nadzorem konserwatorskim.



Myśmy wielokrotnie występowali do konserwatora zabytków, czy konserwator wyda
zgodę również na ewentualne wyburzenie budynków, ale wypowiedział się jasno, że
takie zgody nie będzie, a jeżeli już to trzeba będzie wybudować na podobny wzór do
istniejących budynków, wiec o wyburzeniu tych budynków mowy nie ma. Jedyne co
możemy dzisiaj zrobić, to opracować dokumentację na wykonanie termomodernizacji
tych  budynków.  Jeśli  chodzi  o  3-go  Maja  12  to  cały  czas  się  przymierzamy do
zamierzenia termomodernizacji, aczkolwiek są chyba jeszcze dwie rodziny, które nie
zostały przesiedlone z tego budynku, bo żeby móc wykonać dokumentację, musimy
także  wykonać  badania,  które  pokarzą  nam  w  jakim  stanie  faktycznie  jest  ten
budynek.  Jeśli chodzi o 3-go Maja 26 naprzeciwko policji, to sytuacja jest nieco
bardziej  skomplikowana  ze  względu  na  to,  że  jest  tam 3  współwłaścicieli,  wiec
oprócz miasta, są jeszcze dwie osoby prywatne, więc jeśli termomodernizować, to
wszyscy solidarnie powinni współfinansować to zadanie. Wydaje mi się, że będzie to
bardzo trudne, bo jest to kosztowana operacja i nie wiem, czy pozostałe osoby będą
tym  zainteresowane.   Co  do  prywatnych  nieruchomości  to  nadzór  budowlany
powinien się wypowiedzieć, czy inne budynki są w tym momencie do wyburzenia.
Na dzień dzisiejszy jeśli mamy mówić o naszych zasobach, to powinniśmy szukać
środków na zabezpieczenie na  termomodernizację tych dwóch budynków. Co do
prywatnych nieruchomości nie będę się wypowiadać. 

Do punktu 14 

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Wpłynęło  pismo  Pana
Stanisława Zaremby, jak Państwo pamiętacie na poprzedniej sesji, była podejmowana
uchwała  w tej  sprawie,  pismo Państwo otrzymaliście,  zostało  ono skierowane  na
Komisję  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  oraz  Komisję  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  –
komisje zapoznały się z tym wnioskiem. Jeśli nikt nie ma pytań w tej kwestii,  to
ponieważ  ja  reprezentuję  Radę  na  zewnątrz  –  udzielę  odpowiedzi,  szkielet
odpowiedzi był prezentowany na komisjach.  Pan Zaremba stawia tam też pytania, na
jakich materiałach Rada oparła się, podejmując uchwałę, więc wszystkie materiały
skatalogowaliśmy i one w tej odpowiedzi się znajdują.   

Do punktu 15 

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  Zamykam  XXII  sesję  Rady
Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder 



     


