Protokół Nr XXIV/2020
z posiedzenia nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie
VIII Kadencji
z dnia 12 sierpnia 2020 roku.
Stan – 15
Obecni – 12
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 17:00, a zakończono o godzinie 17:40.
Do punktu 1
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – W dniu 4 sierpnia 2020 roku
wpłynął do Rady Miejskiej wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Stwierdzam według listy obecności, że obrady będą prawomocne, Rada jest zdolna
do podejmowania uchwał. Otwieram XXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej VIII
Kadencji, witam wszystkich serdecznie. Witam Pana Burmistrza Pawła
Kalinowskiego, Witam Panią Wiceburmistrz Halinę Fijałkowską, witam Panią
Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam gości, którzy przybyli w związku z częścią
merytoryczną. Witam koleżanki i kolegów Radnych, pracownice Biura Rady
Miejskiej, media i wszystkich przybyłych.
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 – 11: Bryłka Katarzyna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak
Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad został przyjęty.
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok
2020.
4. 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.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Do punktu 3
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Proponujemy dokonać zmian w dochodach
budżetu jak i wydatkach budżetu i te zwiększą się o kwotę 281.070,94 zł., zarówno
dochody jaki i wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W związku ze zmianami
zwiększą się również wydatki na realizację zadań określonym w Miejskim
Programie Profilaktycznym Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki
w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i te kwoty ustalone są w ust.3
gdzie § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jakie zostało przedstawione w
projekcie. Również w związku z tymi zmianami wprowadzone zostały one w
załącznikach do uchwały budżetowej – w załączniku nr 6 pod nazwą „dochody i
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej”. Następnie w załączniku nr 10 do uchwały
budżetowej pod nazwą „dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2020 roku i zmiany w załączniku nr 12 do uchwały
budżetowej pod nazwą„ wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku, nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do WPF”. Jeśli chodzi o uzasadnienie zmian to:
Dochody bieżące budżetu Miasta:
W dziale 600 zwiększa się o kwotę 7.070,16 zł, z tego:
o kwotę 6.886,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i
o kwotę 184,16 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
W dziale 700 zwiększa się o kwotę 98.911,00 zł, z tego o kwotę 97.911,00 zł wpływy
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i o kwotę 1.000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek,

W dziale 750 zwiększa się o kwotę 11.455,00 zł, z tego:
1. o kwotę 11.238,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
2. o kwotę 217,00 zł wpływy z usług,
W dziale 756 zwiększa się o kwotę 13.100,00 zł, z tego:
1. o kwotę 4.100,00 zł wpływy z opłaty od posiadania psów,
2. o kwotę 9.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat,
W dziale 851 zwiększa się o kwotę 1.493,78 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych,
W dziale 900 zwiększa się o kwotę 46.084,00 zł, z tego:
1. o kwotę 45.330,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
2. o kwotę 754,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
Dochody majątkowe Budżetu Miasta:
W dziale 600 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie informacji
przekazanej pismem nr WBZK-IV.68.3.20.2020.JS z dnia 16.07.2020 r. przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki o zaakceptowaniu przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji dofinansowania projektu pn. „Poprawa
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta
Gostynina – modernizacja i edukacja” realizowanego w ramach „Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (w m-cu sierpniu będzie podpisane
porozumienie w tej sprawie),
W dziale 700 zwiększa się o kwotę 2.917,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności,
W dziale 900 zwiększa się o kwotę 40,00 zł wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu Miasta:
W rozdziale 60004 o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług
pozostałych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
W rozdziale 60016 o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na realizacją projektu
pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na
terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja” - zakup materiałów i
wyposażenia,
W rozdziale 70005 o kwotę 35.868,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją
zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z tego:
1. o kwotę 2.537,00 zł - zakup usług remontowych,
2. o kwotę 5.000,00 zł - zakup usług pozostałych,

3. o kwotę 22.200,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii,
4. o kwotę 6.131,00 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
W rozdziale 71095 o kwotę 36.900,00 zł zmniejsza się na zakup usług pozostałych.
W rozdziale 75023 o kwotę 47.656,16 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją
zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego:
1. o kwotę 14.700,00 zł - wynagrodzenia osobowe,
2. o kwotę 10.231,16 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
3. o kwotę 5.105,00 zł - zakup usług remontowych,
4. o kwotę 17.620,00 zł - zakup usług pozostałych,
W rozdziale 75075 o kwotę 28.200,00 zł zwiększa się wydatki związane z promocją
miasta - zakup usług pozostałych,
W rozdziale 85153 o kwotę 600.00 zł zmniejsza się wydatki związane z realizacją
zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii- zakup środków żywności,
W rozdziale 85154 o kwotę 2.093,78 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań
określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, z tego:
1. o kwotę 1,493,78 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
2. o kwotę 600,00 zł - zakup usług pozostałych,
W rozdziale 90004 o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług
pozostałych w zakresie utrzymania zieleni w mieście,
W rozdziale 90095 o kwotę 67.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług
remontowych w pozostałej działalności w zakresie usług komunalnych,
W rozdziale 92105 zdejmuje się z Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2020 roku zadanie pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta”
w kwocie 5.000,00 zł.
Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr
10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2020 roku.
W rozdziale 92695 wprowadza się do Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2020 roku zadanie pn. „Organizowanie turystyki poznawczej i krajoznawstwa dla
mieszkańców miasta” i ustala się środki w kwocie 10.000,00 zł (granty udzielane
będą w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie).
Zadanie ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr
10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2020 roku.
Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
W rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:

1. wprowadza się do Załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na
zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Poprawa
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie
miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia
dla pieszych ul. Zamkowa" i na to zadanie ustala się środki w kwocie
62.730,00 zł zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
2. wprowadza się do Załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na
zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Poprawa
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie
miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia
dla pieszych ul. 3 Maja – naprzeciwko Sądu Rejonowego" i na to zadanie
ustala się środki w kwocie 63.960,00 zł, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały,
3. o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się środki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa
drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z
drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej ul. Jana Kochanowskiego
wraz ze zjazdami w Gostyninie”.
W rozdziale 70005 wprowadza się do Załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Budowa komórek przy
ul. Wojska Polskiego 45 na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta
Gostynina" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 17.063,00 zł zgodnie z treścią
Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
W rozdziale 75023 o kwotę 17.000,00 zł zmniejsza się zakupy inwestycyjne pn.
“Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie". Zmianę
ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika nr 12
do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
(przybyła Radna Emilia Chojecka – Dinić…)
Radny Stanisław Wróblewski – Mam pytanie natury technicznej, bo na przejście na
ul. Zamkowej dotacja jest 54.000,00 zł., a na 3-g Maja 45.000,00 zł., później są
dopłaty – do tej większej kwoty mniej dopłacamy, do tej mniejszej więcej, czy to jest
jakiś próg, czy tak, żeby wystarczyło, z czego wynika to, że do jednego przejścia jest
dopłacane 8.000,00 zł., a do drugiego 18.000,00 zł?
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Tak były oszacowane koszty dwóch przejść.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Dofinasowanie nie my przyznajemy.

Radny Stanisław Wróblewski – No tak, ale z czego to wynika, że na jedno 8.000,00
zł. dopłacamy, na drugie zaś 18.000,00 zł?
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie mam wniosku, mam tylko pismo, które
informuje Pana Burmistrza, że Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji zaakceptowało dofinasowanie projektu i żeby złożyć niezbędne
dokumenty w celu podpisania porozumienia.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Mamy dwa wnioski, na dwa wnioski
otrzymaliśmy w sumie 100.000,00 zł.
Radny Stanisław Wróblewski – Tylko takie nie równe, z czegoś to wynikało.
Bardzo proszę o przykładanie się do tworzonych dokumentów, bo znów jest cała
masa przekłamań. W uzasadnieniu unikajmy kropeczek, po 1 jest 3, są dwa punkty 3,
nie ma 1, 2 jest 3, 4 i takich drobiazgów jest cała masa. Gdyby ktoś przeczytał to na
spokojnie, może tych błędów by nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0
UCHWAŁA NR 190/XXIV/2020 została podjęta i stanowi załącznik do
protokołu.
Do punktu 4
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.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Oprócz zmian, które wprowadzone zostały
do uchwały budżetowej, te zmiany będziemy wprowadzać do WPF, były

dokonywane też zmiany trzema zarządzeniami Burmistrza z dnia 30 czerwca, 10
lipca i 31 lipca 2020 roku. Głównie te zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów, jak
i wydatków w tym dochodów bieżących i wydatków bieżących z tytułu dotacji
celowych. W Zarządzeniu Nr 71 z 30 czerwca 2020 roku również dokonano
przeniesienia w wydatkach na promocję miasta. Przeniesiono 710,00 zł. z wydatków
rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe. W Zarządzeniu nr 85/2020 z dnia 31
lipca, oprócz dotacji celowych na zadania oświatowe, zadania realizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ważna zmiana w kwocie 104.752,00 zł. –
zostały pozyskane środki na realizację zadania „Przeprowadzenie inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Gostynina”. Również w tym
zarządzeniu przeniesiono wydatki w kwocie 81.504,00 zł. z rezerwy celowej na
odprawy emerytalne w placówkach oświatowych, na wynagrodzenia osobowe.
Dokonano rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 30.000,00 zł. na realizację zadań z
zakresu zarządzania kryzysowego na zapobieganie rozprzestrzenia się wirusa
SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie miasta Gostynina. W WPF w
przedsięwzięciach, wprowadzono przedsięwzięcie w podziale na wydatki bieżące i
wydatki majątkowe pod nazwą „opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia
czterech odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącznik ul. Kopernika –
Marcinkowskiego”, na wydatki majątkowe ustalono limit 16.000,00 zł. w 2021 roku,
na wydatki bieżące kwotę 14.000,00 zł, a żeby pokryć, to przedsięwzięcie w 2021
roku zmniejszono o 30.000,00 zł. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie
„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”. Będziemy
mogli w tym roku ogłosić przetarg, dokonać wyboru oferty, rozpocząć realizację
zadania, a płatności będą w 2021 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0
UCHWAŁA NR 191/XXIV/2020 została podjęta i stanowi załącznik do
protokołu.
Do punktu 5
Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Na początku powiem o
korespondencji, która wpłynęła do Rady Miejskiej – jest to korespondencja od
najemców garaży, którym Powiat Gostyniński wypowiedział umowy najmu. Są to
mieszkańcy miejscowości Gorzewo ul. Kruk. Państwo otrzymali te dwa pisma oraz
odpowiedź Pana Burmistrza i na zebraniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu wypracowano wniosek:
„Rada Miejska w Gostyninie przyjmuje jako własne stanowisko Burmistrza Miasta
zawarte w piśmie (Nr.6845.17.2020)z dnia 7 sierpnia 2020 roku będące odpowiedzią
na pisma z dnia 27 lipca 2020 roku oraz z dnia 4 sierpnia 2020 roku najemców
garaży, którym Powiat Gostyniński wypowiedział umowy najmu”.
Radny Bogdan Ozimek – Może Pan Burmistrz coś doprecyzuje.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Kruk znajduje się już od wielu lat na terenie
gminy Gostynin, ale na tym terenie znajdują się również dwa bloki, które są w
posiadaniu MTBS-u. Istniejące garaże, które w tym momencie znajdują się na terenie
leśnym decyzją Starostwa Powiatu Gostynińskiego zostaną zlikwidowane. W tej
chwili mieszkańcy otrzymali wypowiedzenie umów najmu. Około rok temu zwrócili
się do nas pracownicy Starostwa z zapytaniem, bo oprócz tego, że znajdują się tam
dwa bloki MTBS, to z tyłu bloków znajduje się duża działka, która stanowi własność
miasta, jest tam kawałek działki niezagospodarowanej i Starostwo zwróciło się z
zapytaniem, czy miasto może pomogłoby rozwiązać problem udostępniając ten teren
właśnie pod garaże. Moje stanowisko było jasne, że oczywiście zgadzam się
przeznaczyć teren na garaże – było to rok temu. W grudniu było spotkanie z
mieszkańcami na terenie Starostwa Powiatowego i oczywiście nasze stanowisko
zostało podtrzymane, miasto było cały czas otwarte. Jak Państwo zwróciliście uwagę,
w ostatnim czasie wpłynęło pismo, że mieszkańcy stawiają żądania miastu, że ma
wybudować, oświetlić, ogrodzić, zrobić drogi dojazdowe i jeszcze wnieść
symboliczne opłaty. Z mojej strony nie ma zasadności, aby Państwo jako rada
zdecydowali o budowie tych garaży. Mieszkańcy mogą spokojnie we własnym
zakresie wybudować garaże, mogą zawiązać swój komitet. Miasto jest cały czas
przychylne na wydzierżawienie, muszą być oczywiście zachowane jakieś warunki
finansowe, ale możemy pomóc mieszkańcom.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Przejdziemy teraz do
głosowania powyższego wniosku.
Za przyjęciem wniosku: „Rada Miejska w Gostyninie przyjmuje jako własne
stanowisko Burmistrza Miasta zawarte w piśmie (Nr.6845.17.2020)z dnia 7 sierpnia
2020 roku będące odpowiedzią na pisma z dnia 27 lipca 2020 roku oraz z dnia 4
sierpnia 2020 roku najemców garaży, którym Powiat Gostyniński wypowiedział
umowy najmu” głosowano następująco:

Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wszystkie pisma, które
wpływają przekazujemy Państwu drogą mailową. Wpłynęło również pismo
Marszałka Adama Struzika, dotyczące problematyki podziału Mazowsza na dwa
województwa, zachęcam, żeby Państwo zapoznawali się z tymi pismami.
Radny Stanisław Wróblewski – Ponieważ zbliża się 1 września, a ja jestem
przedstawicielem środowiska oświatowego, byłem dzisiaj w szkole rozmawiałem z
Dyrekcją i takie pytanie z ich strony - czy przewidujemy coś, żeby wspomóc szkoły
w zakupach, w zaopatrzeniu tych placówek w środki dezynfekujące, które będą szły
w dużo większych ilościach, w budżetach nie ma pieniędzy na takie wydatki, a jeśli
dzieci wrócą do szkół, to dezynfekcję trzeba będzie przeprowadzać bardzo często.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak myślimy w tym zakresie, w przyszłym
tygodniu planuję zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli, żeby
porozmawiać o początku roku szkolnego. Było orgaznizowane spotkanie z
dyrektorami przedszkoli, wtedy, kiedy miały one zacząć działać i wtedy bardzo
szybko na tym spotkaniu zapadły decyzje, jakie płyny, jakie sprzęty przedszkola
oczekują od miasta, czyli jakie jest zapotrzebowanie i bardzo szybko też znalazły się
środki na ten cel. Były to środki głównie pochodzące z oszczędności ze szkół i
przedszkoli w czasie, kiedy nie pracowały. Szkoły nie zostaną pozostawione same
sobie.
Radna Anna Majchrzak – Panie Burmistrzu, czy wiemy już coś o postępie prac w
związku z budową oczyszczalni?
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Wiemy, jest przygotowywany projekt
decyzji na pozwolenie na budowę, jest to informacja z dnia wczorajszego,
kontaktujemy się ze Starostwem systematycznie.
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Zakładamy, że do końca miesiąca
pozwolenie na budowę powinno być wydane.
Do punktu 6

Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam posiedzenie XXIV
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

