Protokół Nr IX/2019
z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Stan – 15
Obecni – 13
Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie
14:40.

Do punktu 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Stwierdzam według listy obecności, że obrady
będą prawomocne, Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Otwieram IX sesję Rady Miejskiej
VIII Kadencji, witam wszystkich serdecznie. Witam Burmistrza Miasta Gostynina Pana Pawła
Kalinowskiego, Panią Wiceburmistrz Halinę Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę
Sokołowską, Witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Pana Adwokata Tomasza Stefaniaka,
witam gości, którzy przybyli w związku z częścią merytoryczną, witam Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Renatę Zagórską, witam Kierownika Klubu Dziecięcego
„Uśmiech Malucha” Panią Iwonę Rzegocką – Gontarek, witam Prezesa MCH Stara Betoniarnia
Pana Rafała Różańskiego, 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.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący, w związku z tym, że na
wczorajszej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego opiniowana była uchwała, dotycząca wprowadzenia ustalenia wysokości stawek i
zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina, chciałbym, abyśmy tą uchwałę
wprowadzili do porządku obrad.

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia, wysokości
stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina głosowano następująco:
Za – 11: Florczak Anna, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek
Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata,
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0
Uchwała została wprowadzona do porządku.

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowano następująco:
Za – 11: Florczak Anna, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek
Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata,
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0
Porządek obrad został przyjęty.

(przybyła Radna Emilia Chojecka-Dinić i Radny Czesław Jaśkiewicz…)

Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Interpelacje i zapytania radnych.
Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o
realizacji zadań statutowych w roku 2018:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,
 Punkty opieki nad dziećmi do lat trzech: „Bajkowy Zakątek” oraz „Zaczarowana
Kraina”,
 Klub Seniora „Parostatek”,
 Klub Dziecięcy „Uśmiech malucha”

6. Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o.o. o
realizacji zadań statutowych w roku 2018.
7. Przyjęcie informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w
2018 roku.
8. Przyjęcie informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok.
9. Przyjęcie informacji związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miasta Gostynina na lata 2017-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta
Gostynina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym
działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2019
rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta
Gostynina na rok 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie
Gminy Miasta Gostynina.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia, wysokości stawek i zasad poboru
opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
16. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
18. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawiał sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta za okres od dnia 22 marca 2019 roku do dnia 23 kwietnia 2019 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 – Wpłynęła jedna interpelacja i dwa zapytania
Radnego Pana Stanisława Wróblewskiego. Odczytam je.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść interpelacji i zapytań, które stanowią
załącznik do protokołu.
Radni nie zgłaszali zapytań.
Odpowiedzi zostaną udzielone w pkt. 19.
Do punktu 5

Funkcjonowanie Pomocy Społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o
realizacji zadań statutowych w roku 2018:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska –
Przedstawiła informację z funkcjonowania Pomocy Społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina
oraz realizacji zadań statutowych w roku 2018 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.
Radny Stanisław Lewandowski – Pierwsze pytanie – czy liczba korzystających z pomocy
społecznej na przestrzeni ostatnich 5 lat maleje, czy też jest jakaś progresja, czy są odbierane dzieci
z powodu ubóstwa i czy istnieje problem bezdomności w Gostyninie?

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska – Liczba
klientów pomocy społecznej maleje, jeśli chodzi o dzieci odbierane z powodu ubóstwa, to nigdy
takiej sytuacji na terenie Gostynina nie było. Co do bezdomności, to podpisaliśmy umowę na
umieszczanie osób bezdomnych w schroniskach poza Kutnem i Płockiem w Ożarowie, z Brodnicą
i jeszcze z jedną miejscowością, i nie mamy z tym problemu.
Radny Bogdan Ozimek – Jaki procent dzieci uprawnionych pobiera 500+, w stosunku do
wszystkich?
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska –
Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobiera około 57% rodzin z wszystkich rodzin,
około 190 rodzin to rodziny niepełne, czyli osoby samotnie wychowujące dzieci. Wpłynęło
wniosków 1282, przyznaliśmy 1348 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.
Radny Bogdan Ozimek – A ile mogło wpłynąć wniosków, macie Państwo takie dane?
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska – Nie mam
w tym momencie, ale z tego, co się orientowaliśmy, ile może być, wtedy kiedy świadczenie
wchodziło, to wszystkie osoby uprawnione złożyły wnioski.

 Punkty opieki nad dziećmi do lat trzech: „Bajkowy Zakątek” oraz
„Zaczarowana Kraina”
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska –
Przedstawiła informację z funkcjonowania punktów opieki nad dziećmi do lat trzech „Bajkowy
Zakątek” oraz „Zaczarowana Kraina” - treść informacji stanowi załącznik do protokołu.
Radny Stanisław Wróblewski – Kwota 0,60 gr. za godzinę z czego wynika?
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska – Z
uchwały Rady Miejskiej.
Radny Stanisław Wróblewski – Chyba warto się nad tym zastanowić, bo na dzisiejsze czasy 0,60
gr. za godzinę, to bardzo mało.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – My już ten problem wcześniej dostrzegliśmy, będzie
trzeba od września dokonać korekty opłaty za tą opiekę, bo nawet sami rodzice pytają czemu tak
mało, czemu tak jest.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska – Powiem
taką dygresję z mojej strony, po kilku latach prowadzenia tych punktów – przy tym jakich mamy
pracowników, te panie, które sprawują opiekę, to osoby z bardzo dobrym przygotowaniem, w
większości ze studiami wyższymi i z kursami opieki nad dziećmi do lat 3, to tak jakbyśmy kwotą
0,60 gr. ujmowali czegoś tej dobrej pracy, ujmując wartość tej pracy, także uważam, że powinno
być to uregulowane.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Od września, od nowego roku szkolnego podwyższymy
cenę, ale nie będą to podwyżki drastyczne, także rodzice nie mają się czym przejmować.

 Klub Seniora „Parostatek”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska Przedstawiła informację z funkcjonowania Klubu Seniora „Parostatek” – treść informacji stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Stanisław Lewandowski – Chciałem się dowiedzieć, ile korzysta seniorek i seniorów z
Klubu?
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska – 20
seniorów, to taka stała grupa, ale nie jest to na zasadzie, że 20 osób i nikt więcej nie wejdzie.
Radny Stanisław Lewandowski – Czyli nie jest to klub zamknięty?
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska – Nie,
może przyjść każdy, kto sobie życzy, bardzo zapraszam.

 Klub Dziecięcy „Uśmiech malucha”
Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” Iwona Rzegocka – Gontarek - Przedstawiła
informację z funkcjonowania Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” – treść informacji stanowi
załącznik do protokołu.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Proszę Państwa chciałbym dokonać takiego
podsumowania – dokładnie 4 lata temu na terenie Gostynina nie było żadnego miejsca żłobkowego,
przez 4 lata przybyło około 120 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. Jest to olbrzymi
sukces wielu osób, który ma wiele ojców i wiele matek. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dostał
to zadanie do realizacji i proszę mi wierzyć, że MOPS nie tylko był instytucją, która dzisiaj
zarządza tym, ale nawet organizował, przygotowywał, urządzał, sprzątał, przygotowywał
pomieszczenia w Starej Betoniarni. Nabór, który został zorganizowany na opiekunki również
okazał się słuszny, mimo, że zostały wybrane osoby całkowicie nieznane, to jest duża
odpowiedzialność przed rodzicami, ale wszystko się udało. Rodzice mają olbrzymią radość i cieszą
się, że jest takie miejsce na terenie Gostynina. Ze swojej strony chciałbym Pani Kierownik
serdecznie podziękować, bo jest to kawał dobrej roboty wykonanej przez te lata, dziękuję również
pracownikom Urzędu Miasta, którzy przyczynili się do napisania wniosków do Ministerstwa,
dziękuję pracownikom Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, którzy dostrzegli problem i
pomagali za każdym razem w pracach. Klub Seniora „Parostatek” to również zadanie, które spadło
na barki Pani Kierownik Renaty Zagórskiej i też bardzo dziękuję za to, że jest kontynuacja działań
i że cały czas zachęcamy seniorów, aby do Klubu uczęszczali, ponieważ jest to miejsce dla
wszystkich, zarówno dla członków Uniwersytetu III wieku, jak i dla seniorów zarejestrowanych w
Związku Emerytów i Rencistów, dla wszystkich seniorów, którzy czują potrzebę skorzystania z
takiego miejsca. Wracając jeszcze do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” to było zadanie
niezwykle trudne, ponieważ budynek gimnazjum, który musieliśmy dostosować w rzeczywistości
okazał się bardziej pracochłonny, niż to szacowaliśmy, duże zaangażowanie Pani Kierownik i
olbrzymia pomoc, aby ten Klub powstał i dzięki temu jest. Klub Dziecięcy funkcjonuje od
października i za to bardzo serdecznie dziękuje Pani Kierownik, dziękuję również za to, że jest on
bardzo profesjonalnie zarządzany i cieszę się, że na terenie miasta przybyło tyle miejsc dla dzieci i
nie ma z tym dzisiaj żadnego problemu, proszę mi wskazać miasto na terenie Województwa
Mazowieckiego, które miałoby tak rozwiązany problem z polityka prorodzinną, mówię o miejscach
w żłobkach, czy punktach przedszkolnych, tak, jak ma to rozwiązane Gostynin.

Radny Stanisław Wróblewski – Cieszę się bardzo, że ten Klub powstał, ale jak widzę wczesną
wiosną rodziców dochodzących do tego Klubu to serce się kroi, tam należałoby zrobić kawałek
drogi dojazdowej, ponieważ jest tam niesamowite błoto.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Też dostrzegamy ten problem, przypomnę, że w tym
momencie przygotowujemy się do opracowania koncepcji na zagospodarowanie terenu po dawnych
budynkach gimnazjum, ma tam powstać biblioteka i szkoła muzyczna, także teren będzie
przygotowywany.
Radny Bogdan Ozimek – Skąd macie Państwo Catering?
Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” Iwona Rzegocka – Gontarek - Jest to firma
AGMAR Agnieszka Moczulska, Skrzeszewy.

Do punktu 6
Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o.o.
realizacji zadań statutowych w roku 2018.
Prezes Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Rafał Różański Przedstawił informację z działalności spółki – treść informacji stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Stanisław Lewandowski – Czy przewiduje Pan Prezes rozbudowę hali targowej i
czy handel w hali targowej jest przewidziany od poniedziałku do soboty, ponieważ teraz
obywa się we wtorki, piątki i soboty.
Prezes Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Rafał Różański - Co do
rozbudowy, to projekt unijny nas ogranicza, wszelkie zmiany w budynkach powinny być
konsultowane z Mazowiecką Jednostką. W najbliższej przyszłości nie można tego
wykluczyć, teraz wiem, jak ja bym pobudował tą halę z perspektywy czasu, co bym w niej
zmienił np. w okresie letnim brakuje miejsc pod wiatą, one są w zasadzie wykorzystane w
100%, nawet jeśli jest okres, że sprzedawcy nie sprzedają produktów, tylko całym rokiem
za nie płacą, chociażby po to, aby ich nie stracić na okres wiosenny. Jeśli chodzi o handel
codzienny, to muszą Państwo wiedzieć, że umowy najmu w Starej Betoniarni są tak
skonstruowane, iż najemcy mogą handlować tam codziennie, bez zwiększania opłaty, czyli
najemcy opłacają cały miesiąc wykorzystywania tych lokali, nie ma ograniczeń do
konkretnych dni. Ja bym sobie tego życzył, aby ten handel odbywał się codziennie i
faktycznie są tacy handlowcy, którzy prowadzą handel codziennie w Starej Betoniarni,
wiadomo, że mogłoby być ich więcej i dlatego starania ze strony spółki są w tej kwestii od
strony zarządu i przykładem tutaj jest akcja „długi piątek”. Dużym problemem jest
konkurencyjność ze strony marketów, tych marketów jest dużo, a kupowanie w marketach
jest wygodne dla nas wszystkich, jako kopiujących, ponieważ możemy zrobić to, nie
ograniczając się do godzin. My wychodząc naprzeciw, wprowadziliśmy długie piątki.
Spółka poświęciła pewne pieniądze na reklamę, na plakaty, na portalach internetowych i ta
akcja prze kilka tygodni trwała, ale z czasem najemcy zaczęli się wykruszać – być może jest
to kwestia przyzwyczajenia, że jeżeli otworzą swoje punkty we wtorek, piątek i sobotę od
godziny 7:00 do godziny 13:00 to handel jest duży, a jeśli mają przyjechać i sprzedać raz
na 20 min. jedną rzecz, to wówczas może ich to zniechęcać. Spółka otwarta jest na tego

typu działanie i prowadzimy rozmowy z najemcami w tej kwestii. Często jest jednak tak, że
część tych najemców ma swoje punkty również na targach w okolicy np. w czwartek Gąbin,
czy Kutno, więc te dni są podzielone na poszczególne targi.
Radna Anna Majchrzak – Jestem sąsiadką Miejskiego Centrum Handlowego, widzę, że
przeradza się ono w centrum handlowo- usługowe i mam pytanie, czy są jakieś możliwości
zainstalowania bankomatu w centrum, ze względu na to, że bardzo dużo osób wokół
porusza ten problem, czy może już Pan podejmował tą kwestię?
Prezes Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Rafał Różański - Tak,
temat jest mi bardzo dobrze znany, zresztą sam należę do osób, które gotówki przy sobie nie
noszą. Prowadziłem takie rozmowy z firmami, które zajmują się instalowaniem
bankomatów w mieście, mieliśmy nawet upatrzone już miejsce i możliwości techniczne
podłączenia, natomiast w przypadku tych firm spotkałem się z odmową, z przyczyny takiej,
że wskazywali bankomat przy Kauflandzie, który został otwarty i stwierdzili, że ta
inwestycja nie była trafiona. Z tego co się dowiedziałem, na same koszty eksploatacyjne
bankomatu potrzebne jest co najmniej 80 transakcji dziennie, a bankomat przy Kauflandzie
takiej ilości transakcji nie miał. W Kauflandzie, można jednak płacić kartą, gotówka nie
jest potrzebna, ale nie spotkał się z akceptacją ten argument, a w centrum handlowym takich
punktów gdzie można zapłacić kartą jest raptem kilka, wszyscy operują gotówką, argument,
że mamy kantor wymiany walut także nie pomógł. Próbowaliśmy zainteresować także
konkretne banki, wysyłaliśmy oferty, natomiast banki odsyłały nas do firm, które oferują
bankomaty, także stanęło to na niczym. Natomiast zaczęliśmy zachęcać najemców do
wprowadzenia możliwości płatności kartą i faktycznie takich punktów zaczęło przybywać.
Robiłem nawet rozeznanie w okolicy jeśli chodzi o bankomat i okazuje się, że hurtownie np.
artykułów budowalnych oferują większe rabaty przy płatności gotówką z racji braku
ponoszenia kosztów prowizji i wtedy klienci jadą do centrum miast, aby wpłacać pieniądze.
Próby były kilkakrotnie przeprowadzane, ale nie udało się. Zapraszam Państwa do siedziby
spółki, drzwi są zawsze otwarte, także jeśli będą jakieś pytania, to zapraszam serdecznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ogłaszam 15 min przerwy.
(po przerwie…)
Do punktu 7
Przyjęcie informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w
2018 roku.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił informację o zrealizowanych
projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku – treść informacji stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Bogdan Ozimek – Czy odbyła się jakaś impreza kulturalna w słynnej „wiacie” przy
MCK?
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Na ten moment nie, ale są planowane.

Za przyjęciem informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w
2018 roku głosowano następująco:
Za – 13: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Informacja została przyjęta.

Do punktu 8
Przyjęcie informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz Przedstawiła informację z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.
Radna Anna Florczak – Chciałam zapytać, ponieważ jednym z wydarzeń były
Ogólnopolskie Zawody Sportowe – czy Budżet Obywatelski nie jest dedykowany tylko dla
mieszkańców i wyłącznie dla mieszkańców Gostynina?
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz - Tak,
z tym, że w Ogólnopolskich Zawodach Sportowych, wszyscy mieszkańcy, którzy chcieli
mogli uczestniczyć, miały one po prostu taki wymiar.
Adwokat Tomasz Stefaniak – Zgodnie z uchwałą projekt ma być dostępny dla wszystkich
mieszkańców Gostynina.
Radna Anna Florczak – Ale nie ma ograniczenia, typu opłaty uczestnictwa i wtedy
korzystają też osoby spoza miasta.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Danuta Paluszkiewicz – Pilichowicz –
Akurat nie realizowałam tego zadania, także nie wiem, czy były jakieś opłaty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czy w tym konkretnym projekcie było
wnoszone wpisowe?
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Z tego co się orientuję, prawdopodobnie
wpisowe było wnoszone na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Dodam, że wpisowe wpłacają osoby spoza miasta
Gostynina, dla naszych mieszkańców jest to impreza nieodpłatna.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska - Czytałam rekomendację na temat inicjatyw
realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego i znalazłam informację, że wystarczające
jest, że mieszkańcy miasta mogą wziąć udział jako obserwatorzy tego wydarzenia, czy też
sportowych rozgrywek lub wydarzenia kulturalnego i to już można intepretować w sposób,
że jest to wydarzenie orgaznizowane dla mieszkańców miasta, niekoniecznie czynnie
uczestniczą, tak jak są organizowane koncerty, czyli uczestniczą w charakterze widza. To
ma charakter ogólnopolski, ale mieszkańcy miasta biorą udział chociażby jako
obserwatorzy.
Za przyjęciem informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok głosowano następująco:
Za – 13: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Informacja została przyjęta.
Do punktu 9
Przyjęcie informacji związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miasta Gostynina na lata 2017-2023.
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Przedstawiła informację związaną z realizacją
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023 – treść
informacji stanowi załącznik do protokołu.
Za przyjęciem informacji związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miasta Gostynina na lata 2017-2023 głosowano następująco:
Za – 13: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Informacja została przyjęta.
Do punktu 10
Podjęcie uchwały
Gostynina.

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska – Zgodnie
z zapisem Ustawy o pomocy społecznej art. 16a Gmina ma coroczny obowiązek sporządzi
dokument – ocena zasobów pomocy społecznej, który do 30 kwietnia ma obowiązek przedstawić
Radzie Miejskiej i właśnie dzisiaj to czynię. Dokument jest bardzo obszerny i znajdował się będzie
w Biurze Rady do zapoznania.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska – Omówiła
ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina – dokument stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Stanisław Lewandowski – Co prawda jestem spoza tych dwóch komisji, ale mam pytanie,
czy jest prowadzona polityka wyprzedzająca, profilaktyka, aby te starsze osoby ubiegały pewne
schorzenia, te na które nie ma wpływu to nie i gdzie są rodzinny tych starszych osób, które powinny
się zajmować na co dzień, kto w ogóle jest człowiekiem starszym, od jakiego wieku to się zaczyna?
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska –
Profilaktyka, jeśli chodzi o zdrowie nie jest prowadzona w naszym ośrodku, ponieważ nie do tego
jesteśmy powołani, natomiast pracownicy socjalni kontaktują się z placówkami medycznymi jeśli
chodzi o współpracę z pielęgniarkami środowiskowymi, są w stałym kontakcie, jeżeli taka
potrzebna zachodzi. Natomiast jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, którymi my się
zajmujemy, podczas wizyt środowiskowych lub kiedy osoba się zgłasza, pracownik nie ogranicza
się tylko do wniosku złożonego przez klienta, tylko do całej sytuacji rodziny. Jeżeli taka sytuacja
jest rozpoznana przez pracownika, wówczas podejmujemy stosowne działania. Świadczymy około
80 usług opiekuńczych to wynika z tego, że mamy Miejski Dom Pomocy Społecznej, gdyby takiej
formy nie było, byłoby znacznie więcej osób kierowanych do całodobowej opieki. Co do rodziny,
to jest kodeks rodziny, który stanowi o tym, że mamy obowiązek opiekować się swoimi rodzicami i
osobami starszymi, ale różnie to bywa, w skali naszego miasta jest mało takich zaniechań, nie mniej
są takowe sytuacje, że np. rodzina sprzedaje mieszkanie rodzicowi i oddaje go pod opiekę instytucji,
ale są to sporadyczne przypadki, ale są i jest to niepokojące. Dodam jeszcze, że wśród 17
skierowanych osób do Domu Pomocy Społecznej, tam gdzie istnieje obowiązek dopłacania do tej
osoby, to rodziny uczestniczą w tej odpłatności. Różnie bywa z opieką nad osobami starszymi, w
większości jest pozytywna, ale są sytuacje także przykre.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.

Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr 68/IX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym
działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel Vel Chmielcka – Szanowni
Państwo, uchwała została przygotowana w związku z wnioskiem, który wpłynął do Urzędu Miasta
Gostynina, mianowicie Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z prośbą o
nieodpłatne użyczenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2949 o powierzchni 7849 m²
położonej w Gostyninie przy ul. Kilińskiego. We wniosku zarząd spółdzielni uzasadnia fakt
użyczenia tego gruntu na potrzeby zorganizowania boiska do gry w piłkę dla dzieci z pobliskich
budynków wielorodzinnych, stąd też przygotowany został projekt uchwały, ponieważ
nieruchomość będzie użyczona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Użyczenie
przedmiotowe nieruchomości umożliwi zorganizowanie Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
miejsca do spędzania czasu dla dzieci i młodzieży z tego rejonu miasta, także podjęcie tej uchwały
jest jak najbardziej zasadne. Po podjęciu uchwały zostanie zawarta stosowana umowa użyczenia z
Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową, w której zostaną określone szczegółowe warunki
użyczenia, zostanie również określony ewentualny okres wypowiedzenia umowy w przypadku
gdyby miasto zdecydowało o przeznaczeniu tej nieruchomości na jakieś inne cele.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr 69/IX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2019
rok.
Kierownik Pływalni Miejskiej Krzysztof Nejman – Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo
Wodne z lipca 2017 roku Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych złożył 28 grudnia 2018
roku wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk Gminy Miasta Gostynina Kąpieliska Bratoszewo.
Do wniosku zostały załączone następujące dokumenty: projekt zagospodarowania terenu,
zgłoszenie wodno - prawne, badania mikrobiologiczne. W dniu 20 lutego 2019 roku do Urzędu
Miasta Gostynina zostały złożone informacje uzupełniające do wniosku o umieszczenie w wykazie
Kąpieliska Bratoszewo. Wykonanie kąpieliska nie wymaga technicznej ingerencji w środowisko
naturalne jeziora. Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 40 metrów, a szerokość 15 metrów.
Infrastrukturę kąpieliska stanowić będą; kontener socjalny, kontener sanitarny, maszt flagowy,
regulamin użytkowania kąpieliska. Nad bezpieczeństwem użytkowników kąpieliska czuwać będzie
dwóch ratowników od godziny 10 do godziny 18, od 20 czerwca do 31 sierpnia, czyli przez okres
wakacji. W roku bieżącym, infrastruktura towarzysząca kąpieliska zostanie rozbudowana o
następujące obiekty: boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do babin tona, urządzenia
siłowni pod chmurką, zostanie również urządzony parking przy ul. Dybanka i Górna dla
samochodów osób korzystających z kąpieliska. Pozostanie także wykonane przejście dla pieszych
z miejsca gdzie jest kąpielisko, do miejsca gdzie będą obiekty sportowo – rekreacyjne. Na
obiekcie sportowo rekreacyjnym dodatkowo będą ławki, piłko chwyty, stojaki dla rowerów.
Przygotowano również infrastrukturę wodną, kanalizacyjną i elektryczną dla potrzeb punktu
gastronomicznego, gdyby ktoś chciał otworzyć taki punkt w tym miejscu. Jezioro Bartoszewo
położone jest 1.5 km od centrum miasta i stanowi dla mieszkańców doskonałe miejsce do
wypoczynku bez konieczności wyjazdu poza miasto. Jeżeli chodzi o wymogi formalno – prawne, to
one się znacznie skomplikowały dla kąpielisk od zeszłego roku i prawdopodobnie w Powiecie
Gostynińskim będzie to jedyne kąpielisko jakie będzie funkcjonowało.
Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Państwo uwzględniliście, chyba na poprzedniej sesji
środki na zagospodarowanie terenu, w tym momencie trwają prace projektowe zagospodarowania
terenu, bo przypomnę, że jest to nie tylko jezioro, ale również na drugiej stronie terenu, są
planowane boiska. Należy się cieszyć, że taka infrastruktura powstaje dla miasta. Od maja ruszą
prace przy budowie przyłącza, bo musimy wykonać przyłącze, żeby móc prowadzić kąpielisko,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne ma tą pracę wykonać w pierwszej połowie maja i mam
nadzieję, że ten kompleks powstanie do końca roku szkolnego.
Radny Stanisław Lewandowski – Czy w ramach tej infrastruktury, którą Pan przytoczył będą
jakieś natryski, przebieralnie, toalety?

Kierownik Pływalni Miejskiej Krzysztof Nejman – Toalety jak najbardziej, natryski pewnie tak.
Chcieliśmy z tych natrysków zrezygnować ze względów czysto technicznych, ponieważ musi być
energia elektryczna, kanalizacja, ale wymogi są takie, że jesteśmy zmuszeni, aby natryski zrobić.
Nie wiemy dokładnie jak to będzie wyglądało.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Mówimy o natryskach w następnym etapie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr 70/IX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta
Gostynina na rok 2019.
Opinia komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Kierownik Pływalni Miejskiej Krzysztof Nejman – Tak jak wspomniałem wcześniej sezon
kąpielowy zawsze organizowany jest w okresie letnim, od 20 czerwca, do 31 sierpnia, czyli do
końca wakacji. W zeszłym roku sezon kąpielowy był trochę krótszy, wynikało to z tego, iż
kąpielisko miało inny status, miejsca wykorzystywanego do kąpieli, czyli miejsca tymczasowego,
przez okres 30 dni mogło być wykorzystane.
Radny Stanisław Wróblewski – Techniczna sprawa, ponieważ 31 sierpnia tj. sobota, 1 września to
niedziela, także w niedziele pożegnalną dzieci pewnie również przyjdą pływać, jeśli będzie ładna
pogoda, więc może przedłużymy o ten jeden dzień, a poza tym przyzwyczajmy się, że jest nowy
dziennik ustaw, ponieważ we wszystkich uchwałach mamy jeszcze starą podstawę prawną.
Kierownik Pływalni Miejskiej Krzysztof Nejman – Ani technicznie, ani organizacyjnie nie widzę
żadnych przeszkód.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Autorem formalnie projektu jest Pan Burmistrz,
także poproszę Pana Burmistrza o ustosunkowanie się.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Nie ma to większego znaczenia, także może być
przedłużenie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czyli rozumiem, że jako autopoprawkę
proponuje Pan Burmistrz wpisanie 1 września 2019 roku.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.

Za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką głosowano następująco:
Za – 13: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr 71/IX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 14
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy
Miasta Gostynina.
Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Szanowni Państwo, projekt uchwały, który Państwu
przedłożyliśmy, dotyczy szczegółowych wymogów Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina. Jest
to nowy przepis, który wprowadziła Ustawa o samorządzie gminnym w ubiegłym roku i po raz
pierwszy taki raport będziemy sporządzać za rok 2018, ponieważ dotyczy on roku poprzedniego.
Taki raport sporządzony będzie przez wszystkie samorządy, zarówno przez samorządy gminy,
powiatów, jak i województw. Raport stanowi podsumowanie działalności Burmistrza w różnych
sferach, nie ma konkretnego zapisu, ani szkieletu obrazującego według jakich punktów, czy
rozdziałów ten raport ma dotyczyć. My przedstawiając dzisiejszy projekty uchwały, pozwoliliśmy
sobie na podział raportu, który zostanie sporządzony na dzień 31 maja i przedłożony radzie na
następujące części: pierwsza cześć to informacje ogólne, dotyczące sytuacji społeczno –
gospodarczej Gminy Miasta Gostynina i ogólnego opisu działalności Burmistrza w ubiegłym roku.
Druga część dotyczy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, czyli ogólnej działalności urzędu
oraz stanu przekroju zatrudnienia zarówno w jednostkach jak i w Urzędzie Miasta. Część trzecią
raportu stanowią realizacje uchwał rady, która będzie obejmowała opisy działań, podejmowanych w
ramach wykonania uchwał. W roku 2018 w kadencji poprzedniej było podjętych 90 uchwał. Część
4 to działalność inwestycyjna, która będzie zawierała opis działań związanych z przygotowaniem i
realizacją inwestycji. Jako część piąta partycypacje społeczne i Budżet Obywatelski, jest to 4 edycja,
czyli działania podejmowane na rzecz zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, czyli te
projekty, które zostały zrealizowane w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części

budżetu Miasta Gostynina. Obowiązek przedłożenia raportu, tak jak mówiłam, mamy do 31 maja
Radzie Miejskiej, także przesłanie państwu drogą elektroniczną. Następnie raport będzie
przedmiotem obrad sesji absolutoryjnej, czyli sesji czerwcowej, na której będzie udzielane
absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina z tytułu wykonania budżetu. Debata nad raportem
poprzedzi głosowanie w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta w raporcie o stanie
gminy. W debacie nad raportem będą mogli brać udział poza radnymi, również mieszkańcy Miasta
Gostynina w liczbie do 15 osób i takie osoby, które zechcą zabrać głos w debacie będą musiały
złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenie, co do chęci zabrania udziału w tej
debacie. Procedura podejmowania tej uchwały jest zbieżna z procedurą podejmowania uchwał
zawartą w statucie Rady Miejskiej i w związku z tym, wszelkie uwagi i zmiany mogą się w niej
znaleźć. Punkty do których się ograniczyliśmy, będziemy starli podeprzeć załącznikami, danymi
statystycznymi, czy też wykazami, które będą obrazowały przekrój działalności organu
wykonawczego w ramach wykonania uchwał. Obligatoryjnym punktem raportu zgodnie z
obowiązującym zapisem Ustawy o samorządzie gminnym jest sprawozdanie z obowiązujących i
realizowanych w 2018 roku polityk, programów, uchwał Rady Miejskiej oraz strategii budżetu
obywatelskiego. Znajdą się również podsumowania i szczegółowe informacje dotyczące finansów
miasta. Z uwagi na to, że materiał jest prezentowany na sesji ambulatoryjnej, nie będzie sensu
powielania tego, aby sprawozdanie z budżetu miasta znalazło się w materiale, ale informacje
podstawowe zostaną zawarte. Raport zawierał będzie także informacje dotyczące działalności
kulturalnej, zdrowotnej, społecznej, stowarzyszeniach i organizacjach oraz współpracy z
partnerskim miastem w Niemczech.
Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za– 12: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 1: Stanisław Wróblewski

Uchwała Nr 72/IX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 15
Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia, ustalenia, wysokości stawek i zasad poboru
opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, ponieważ uchylana jest w całości
uchwała, która była podejmowana w tej sprawie w miesiącu lutym 2016 roku, stąd powyższa
uchwała, która wprowadza na terenie Miasta Gostynina opłatę targową, ustala wysokość stawki
oraz zasady poboru opłaty targowej, należy to do kompetencji organu stanowiącego. Opłata

targowa jest daniną publiczną, która pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na
targowiskach, ale nie tylko, bo we wszystkich innych miejscach w których prowadzona jest
sprzedaż na terenie naszego miasta. W przedstawionym projekcie nie zmieniają się stawki,
Burmistrz utrzymuje stawki, które obowiązywały do tej pory w uchwale z lutego 2016 roku,
natomiast proponuje Radzie do której kompetencji należy zarządzić formę pobierania i pobór
opłaty w drodze inkasenta, którego wyznacza Miejskiej Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” w
Gostyninie za wynagrodzenie 30% od pobranych i terminowo odprowadzonych do kasy urzędu
opłat.
Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Radny Stanisław Wróblewski – Panie Przewodniczący w oparciu o § 68 ust 1 pkt 3 chciałbym
wnieść poprawki do tej uchwały, w § 2 zdanie, które rozpoczyna ten paragraf powinno przyjąć nr 1,
czyli ust.1, a wtedy automatycznie błędne wartości 1,2,3,4,5,6 przyjmą wartości punktów, ale to jest
techniczna zmiana. Uważam, że trzeba urealnić kwoty, które mamy pobierać w trakcie handlu tzw.
opłatę targową. Moje propozycje są takie, żeby w pkt. 1 kwotę 2 zł zastąpić kwotą 4 zł. W 2 pkt. od
sprzedaży z „ręki” była kwota 1 zł., proponuję zwiększyć to do 2 zł. W pkt 3 od sprzedaży z
samochodu osobowego lub z przyczepki zwiększyć z 8 zł. do 12 zł. W punkcie 4 od sprzedaży z
samochodu dostawczego lub przyczepy ciągnika rolniczego z 10 zł. zmienić na 15 zł. W punkcie 5
od sprzedaży art. spożywczych lub art. przemysłowych z samochodu przystosowanego lub
przyczepy przystosowanej z 20 zł. na 30 zł. Poza tym dołączyć do § 2 ust. 2, „w szczególnych
sytuacjach inkasent może odstąpić od pobrania opłat o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2”. Mówiąc o
szczególnych sytuacjach mam na myśli, że jeśli towar, który sprzedajemy w ilościach
mikroskopijnych to wówczas tak, oczywiście wiem, że szczególne sytuacje zawsze robią furtkę, jest
też limit dzienny, którego nie wolno przekroczyć i jeśli okazałoby się, że jest on zagrożony, to
również jest to szczególny przypadek, żeby odstąpić, aby nie przekroczyć 778,02 zł., bo tak jest w
uzasadnieniu do uchwały. Takie są moje propozycje.
Adwokat Tomasz Stefaniak - Pod kątem prawnym, ponieważ do kwestii merytorycznych nie
będę się odnosił, bo jest to Państwa decyzja, jak stawki mają wyglądać, ale jeśli chodzi o
możliwość zwolnienia, to jest to kwota o charakterze podatkowym, nie można pozostawić
inkasentowi tego typu uznaniowości, że kwota może lub nie może być pobierana. Moim zdaniem,
takie rozwiązanie byłoby niezgodne z ustawą, ponieważ ustawa takiej możliwości nie przewiduje.
Co do wysokości stawek, jest to Państwa decyzja.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Chciałam dodać, że ta opłata nie tylko prowadzona jest
za sprzedaż, ale już za zamiar tej sprzedaży, jeżeli ktoś przyjdzie z zamiarem sprzedaży, to
wówczas już ponosi opłatę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Panie Mecenasie była propozycja
przeredagowania paragrafu.
Adwokat Tomasz Stefaniak – Paragraf byłby przeredagowany wówczas, gdyby uzyskał dotykowy
ustęp, wtedy jednostki redakcyjne przesunęłyby się w dół, ustępy od 1 do 5 stałyby się punktami,

ale tak jak mówię, moim zdaniem, ustawa nie dopuszcza takich możliwość, byłoby to zwolnienie
podatkowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Czy Pan radny podtrzymuje tą propozycję?
Radny Stanisław Wróblewski – Nie, w związku z tym, co Pan Mecenas mówi, jeśli jest to
niezgodne z prawem, czego nie byłem świadomy, to ust.2 w § 2 należy wycofać się z tego i wtedy
nie ma potrzeby numerowania pierwszego zdania jako ust.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski - Jeśli chodzi o wysokość opłat
targowych, to są to ludzie, którzy też potrzebują naszej pomocy. Ta opłata jest symboliczna i
wydaje mi się, że powinniśmy przy tym pozostać.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” po raz pierwszy w
historii swojego funkcjonowania będzie w stanie w całości opłacić podatek od nieruchomości. Do
tej pory spółka nie była zdolna, żeby takowy podatek zapłacić. Bardzo wszyscy się cieszymy, że w
końcu pomieszczenia są zagospodarowane praktycznie w 100%. My na temat wysokości stawek
opłaty targowej rozmawialiśmy w tamtej kadencji, wydaje mi się, że nie warto podnosić teraz tych
stawek o 50%, czy 100%, ponieważ wpływy od tych osób nie są znaczące. W ubiegłym roku opłata
targowa wyniosła 31.000,00 zł. Taką podwyżką możemy zyskać, tylko z drugiej strony obawiam
się, czy nie stracimy handlujących. Może także dojść do uruchomienia tzw. szarej strefy i unikania
płatności. Myślę, że dzisiaj nie powinniście Państwo podnosić opłaty targowej, jest to duży ukłon w
kierunku handlujących. W poprzedniej kadencji parokrotnie spotykałem się z handlującymi, którzy
mówią wprost, że Gostynin ma bardzo dobre stawki w porównaniu do innych miast i dzięki temu,
że opłata targowa nie jest wysoka, mamy pełne obłożenie w hali targowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czy Pan Radny Wróblewski zgłasza poprawki
blokiem, czy wolałby Pan, aby każdy z tych punktów głosować odrębnie?
Radny Stanisław Wróblewski – Blokiem, nie ma sensu oddzielnie.
Pozostali radni przychylili się do powyższej propozycji o przyjęciu zgłoszonych zmian przez
radnego Wróblewskiego w jednym głosowaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czyli przypomnę poprawkę, którą Pan Radny
zgłosił „§ 2: ustala się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie miasta Gostynia:
1) Od sprzedaży ze stoiska o długości, liczonej wzdłuż najdłuższej strony stoiska
spośród stron stycznych do wyznaczonego ciągu sprzedaży do 1 metra bieżącego 4 zł
i za każdy kolejny rozpoczęty metr bieżący stoiska 4 zł
2) Od sprzedaży z „ręki” (w tym trzymanej w ręku torby, pudełka, kosza, wiadra,
łubianki itp.) 2 zł
3) Od sprzedaży z samochodu osobowego lub z przyczepki 12 zł
4) Od sprzedaży z samochodu dostawczego lub przyczepy ciągnika rolniczego 15 zł
5) Od sprzedaży art. spożywczych lub art. przemysłowych
przystosowanego lub przyczepy przystosowanej 30 zł

z

samochodu

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:
Za– 1: Wróblewski Stanisław
Przeciw– 11: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski
Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.
Wstrzymało się- 1: Majchrzak Tadeusz
Poprawka nie została przyjęta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Przestąpimy do przegłosowania uchwały w
brzmieniu przedstawionym przez Burmistrza Miasta Gostynina.

(obrady opuściła Radna Anna Florczak…)
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za– 11: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.
Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr 73/IX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 16

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z wnioskiem: zabezpieczyć w
budżecie miasta środki finansowe na wycenę nieruchomości działki położonej przy ul. Polnej nr.
ewid. 4009 oraz działki położonej przy ul. 3 Maja nr ewid. 3141.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna wraz z wnioskiem:
zabezpieczyć w budżecie miasta środki finansowe na wycenę nieruchomości działki położonej przy
ul. Polnej nr. ewid. 4009 oraz działki położonej przy ul. 3 Maja nr ewid. 3141.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Do przedstawionego wcześniej projektu uchwały, który
był wczoraj opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, chciałam zgłosić
poprawkę w kwocie 4.000,00 zł., która zwiększy zarówno dochody ogółem jak i wydatki ogółem w
tym dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki bieżące w gospodarce
mieszkaniowej. Kwota ta będzie przeznaczona na sporządzenie dwóch operatów, dotyczących
wyceny dwóch działek na terenie miasta Gostynina. W sumie dochody i wydatki zwiększą się o
kwotę 182.200,00 zł. Pozostałe kwoty dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami
klasyfikacji budżetowej. Jeżeli chodzi o uzasadnienie to takie najważniejsze, bo uchwała była
wczoraj omawiana – w wydatkach majątkowych Burmistrz proponuje wprowadzić nowe zadanie
inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach fili Szkoły
Podstawowej Nr 3”, następnie zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł. przedsięwzięcie pod nazwą
„dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób
niepełnosprawnych”, ponieważ zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie tego zadania i są tutaj niewystarczające środki zabezpieczone w
budżecie na kwotę około 4.000,00 zł.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za– 12: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna,
Wróblewski Stanisław.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr 74/IX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 17
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, do tej uchwały również chciałam
zgłosić wniosek o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.000,00 zł. Ten projekt oprócz
zmian, które obejmują zmiany w poprzedniej uchwale, również dokonujemy skorygowania o
zmiany podjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 24/2019 z dnia 28 marca 2019 roku i
Zarządzeniem nr 41/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, a zmiany te dotyczą zmiany planu
dochodów jak i wydatków bieżących, głównie na podstawie przekazanych informacji od Wojewody

Mazowieckiego o zmianie planu dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej, jak i zadania
własne gminy.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za– 12: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna,
Wróblewski Stanisław.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr 75/IX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 18
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Protokół został do Państwa wysłany mailem.
(obrady opuścił Radny Tadeusz Majchrzak…)
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowano następująco:
Za– 11: Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski
Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna, Wróblewski Stanisław.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Protokół z VII sesji Rady Miejskiej został przyjęty.
Do punktu 19
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Proszę Państwa w kwestii interpelacji Pana Radnego
Stanisława Wróblewskiego dotyczącej opon samochodowych oraz w kwestii zapytania dotyczącego
opomiarowania budynków prywatnych udzielimy odpowiedzi na piśmie w terminie ustawowym, 14

dni od dnia wpływu zapytania i interpelacji. Natomiast jeśli chodzi o zapytanie, które zostało
złożone w dniu 23 kwietnia, dotyczące podawania do publicznej widomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty treści
interpelacji i zapytań radnych, pytanie brzmiało „dlaczego do dzisiaj nie spełniono obowiązku
wynikającego z powyższego artykułu ustawy bo samorządzie gminnym”, „kto jest odpowiedzialny
za to zaniedbanie” – chce powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli chodzi o zapis ustawy o samorządzie
gminnym, który przywołuje Pan Radny, jak najbardziej taki obowiązek istnieje. Przyznajemy się do
błędu, że publikowaliśmy dotychczas (było jedno zapytanie i jedna interpelacja, od kiedy
obowiązek powstał Pana Radnego Wróblewskiego) tylko w Biuletynie Informacji Publicznej. Jest
zawarty spójnik „i” na stronie nietrentowej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Po uwadze
Pana Radnego Wróblewskiego została już zarówno interpelacja jak i treść odpowiedzi, zapytanie
oraz odpowiedź umieszczona na stronie internetowej w zakładce Rada Miejska. Przyznajemy, że
rzeczywiście był to nasz błąd, natomiast sposób zwyczajowo przyjęty, informuję, że przyjęliśmy, iż
to będzie tylko BIP i strona internetowa, nie będziemy czynić tego już na publicznych słupach, czy
tablicach ogłoszeniowych, tak jak publikujemy uchwały Rady Miejskiej, ale na stronie zawsze te
zapytania, interpelacje i odpowiedzi będą umieszczane. Generalnie chcę przeprosić, ponieważ
uważaliśmy, że po otwarciu strony, otwiera się także ikona BIP i nie jest trudno znaleźć tam
interpelacje i odpowiedzi, ale wprowadziliśmy już to bezpośrednio na stronę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zwrócę się do Pana Radnego, jako do
Przewodniczącego Komisji Statutowej, bo wydaje mi się, że ważne jest rozważenie pewnego
problemu, ponieważ radni zadają także zapytani ustne, ustawa mówi zapytania.
Radny Stanisław Wróblewski – Ustawa mówi zapytania w formie pisemnej.
Adwokat Tomasz Stefaniak – Ustne zapytania są w protokołach, protokoły są dostępne na stronie,
odpowiedź jest udzielana na sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Tak, ale warto to uregulować w statucie.
Innych zapytań nie było.
Do punktu 20

Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego
do Rady Miejskiej dotyczące sprawy Pana Krzysztofa Goliszewskiego, a konkretniej braku
odpowiedzi na skargę z 30 stycznia 2018 r., dotyczącej opublikowania na jednym z lokalnych
portali internetowych jego wstąpienia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść pisma Wojewody Mazowieckiego –
pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Skierowałem to pismo na zespół prawny, z
wstępnej analizy dokumentów wynika, że takiego dokumentu chyba nie ma, ale myślę, że sprawa
będzie analizowana.
Jest dalszy ciąg korespondencji z Panem Franciszkiem Pawlakiem, Państwo otrzymaliście pismo
indywidulane z dnia 18 kwietnia 2019 r., nie będę go odczytywał, ponieważ Państwo je otrzymali.
Pan Franciszek i Helena Pawalak stanowczo żądają zwrotu skradzionych emerytur w kwocie
5.843,61 zł, wynikającej z zaświadczeń ZUS, odczytam pismo z dnia 27 marca 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał pismo z dnia 27 marca 2019 roku Pana
Franciszka i Heleny Pawlak – treść pisma stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - W tej spawie była podjęta uchwała Rady
Miejskiej, po wcześniejszym rozeznaniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała ta,
została przekazana Państwu Franciszkowi i Helenie Pawlak, potem następowała kolejna
korespondencja. Po opinii zespołu prawnego, udzieliłem odpowiedzi, że, ponieważ nie są
przedstawiane żadne nowe okoliczności związane z tą sprawą, to dalszej reakcji na to nie będzie,
ale w chwili jak to pismo wychodziło w tym samym czasie, przyszło następne pismo, minęły się
one. Będę radził się zespołu prawnego, co dalej z tą sprawą.
Kolejne pismo jakie wpłynęło to pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
dotyczące postanowienia o negatywnej opinii do projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków z dnia 6 marca 2019 roku przyjętego uchwałą Nr 56/VII/2019 z dnia 28
lutego 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał pismo z dnia 1.04.2019 Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o negatywnej opinii do projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków– treść pisma stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Co do powyższego pisma, będzie teraz już
trzecie podejście, chciałbym zapytać Pana Mecenasa jak to jest, bo ja rozumiem, że ten regulamin z
pewnymi wadami, ale obowiązuje.
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Obowiązuje stary.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Regulamin wymaga poprawek, ale mam
nadzieję, że MPK działa w oparciu o regulamin, który z wadami, ale jest.
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Jest dotychczasowy, stary regulamin
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Nie ten, tylko poprzedni regulamin?
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Tak.
Radny Grzegorz Raciborski – Mam pytanie, do Pana Mecenasa – jeśli chodzi o nowe ustawowe
treści regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, to są nowe regulacje, tak?
Adwokat Tomasz Stefaniak - Nie zajmowałem się tym, pytanie nie jest w porządku obrad, więc
nie byłem w stanie się na nie przygotować.
Radny Grzegorz Raciborski – To ja może odpowiem na to pytanie sam sobie, to są nowości i
praktycznie 80% samorządów w całej Polsce ma takie same problemy, także nie jesteśmy
odosobnieni, nie widzę powodów do niepokoju.
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Ustawa weszła pod koniec 2017 roku i ten projekt
zgodnie z ustawą Przedsiębiorstwo przygotowywało chyba do końca czerwca poprzedniej kadencji.
Tak jak Pan Przewodniczący zauważył kolejny projekt, tego regulaminu jest wadliwy, który został
przedłożony radzie przez MPK.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Jest problem z przyjmowaniem tego, bo nasza
wiedza jest jaka jest w tej kwestii, pozostaje nam zaufać, że ten trzeci raz będzie skutecznym
podejściem.
Radna Anna Wysokińska – Czy na łowiskach, gdzie wydawane są zezwolenia na połów ryb
przeprowadzane są kontrole osób, które łowią ryby?, chodzi o czas łowienia, limity tych połowów i
czy te osoby posiadają zezwolenia?
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Mamy zawartą umowę ze stowarzyszeniem
wędkarskim i wyznaczone są przez to stowarzyszenie osoby, które w imieniu gminy kontrolują
osoby, które dokonują połowów. Myślę, że faktycznie kontrolują bo do urzędu wpływały
informacje, że prowadzone jest kłusownictwo i w związku z tym, ujawniono osoby, które w sposób
nieprawidłowy dokonują połowów i sprawa została zgłoszona na Policję.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jeżeli są takie sygnały, to proszę zwracać na nie uwagę,
my będziemy się kontaktować z tymi osobami, bo my też wszystkiego nie wiemy, proszę nam
zgłaszać takie sytuacje.
Radny Bogdan Ozimek - Chciałem zapytać odnośnie budowy ronda przy sklepie Netto, ono jest
jeszcze nie gotowe, a wczoraj około godz. 19 przejeżdżał przez to rondo samochód z napisem
Patrol saperski, przestawili blokadę i przejechali.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Inwestorem nie jest miasto, nie wiem jakim prawem
przejechał tam samochód, były niepokojące informacje z policji, że od dzisiaj mogą pojawiać się
informacje w drodze mailowej w sprawie podłożonych ładunków pod urzędy na terenie kraju, więc
może to miało jakiś związek z patrolem saperskim. Co do inwestycji nie mam jeszcze informacji
oficjalnej co do zakończenia ronda.
Radny Czesław Jaśkiewicz – Chciałem zapytać o firmę SUEZ odbierającą śmieci, jakie są jej
relacje z urzędem? My nie mamy przy altankach śmietnikowych dzwonów, a firma życzy sobie, że
będzie odbierać tylko z dzwonów, porobione są naklejki, ale powiedzieli, że odbierać tego nie będą,
na razie chyba odbierają, ale monitują że nie będą. Nagrywają filmiki, wiadomo, tam gdzie jest źle,
gdzie śmieci są źle segregowane. Prezes twierdzi, że wcześniej miasto zaopatrywało spółdzielnie w
dzwony.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - W dniu dzisiejszym, przed wyjazdem na sesję, akurat z
jednej z altan na terenie naszej spółdzielni w której mamy przyjemność mieszkać, odbywał się
wywóz, więc śmieci zostały odebrane. Relacje są takie jakie być powinny, jest wybrana firma
SUEZ w drodze przetargu, która wykonuje zlecenie, czyli odbiera i wywozi odpady z terenu miasta.
Nie mam żadnych uwag, chyba że wpłynęło coś dzisiaj na piśmie ze strony firmy, jakoby ktoś
skarżył się, że odbiór jest prowadzony niewłaściwie. Aczkolwiek w rozmowie z Prezesem
sygnalizował on, że na ten moment, faktycznie odbiór i zbiórka śmieci nie do końca odbywa się tak
jak być powinno. Od 1 kwietnia wprowadziliśmy nowe zasady, Prezes firmy SUEZ jest
wyrozumiały, wobec zmian, ponieważ wie, że nigdzie nie jest tak, iż od razu system jest
realizowany w 100%. Co do dzwonów, przypomnę, że na mój wniosek Państwo wnieśliście do
budżetu 100.000,00 zł. na zakup pojemników, zakup pojemników stoi po stronie spółdzielni,
powinna każda spółdzielnia we własnym zakresie zakupić pojemniki, ale z naszej strony, mojej i
Państwa była dobra wola, żeby przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł. na zakup pojemników. Nie
wszędzie pojemników wystarczyło, bo wstępny kosztorys wynosił około 200.000,00 zł, ale tak jak
mówię, to nie jest zadanie miasta. Każda spółdzielnia powinna doposażać altany, naklejone naklejki
na pojemnikach to tymczasowe rozwiązanie.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska - Uzupełnię wypowiedź Pana Burmistrza, bo Pan
Radny mówił o robieniu zdjęć, filmowaniu – zgodnie z zawartą umową firma ma monitorować
segregację odpadów i jeżeli w momencie stwierdzenia faktu, że odpady są niewłaściwie
segregowane, wówczas firma zawiadamia miasto i miasto wydaje decyzję o odbiorze tych odpadów
jako zmieszane i automatycznie opłaty mogą być podwyższone, tak jak dla odpadów zmieszanych.
Monitorowanie, czy filmowanie wynika z zawartych w umowie warunków.
Radny Grzegorz Raciborski – Czy my ze strony miasta, też uczestniczymy w tym, czy tylko
opieramy się na tym, co przekaże nam firma?
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Jeżeli są sygnały od właścicieli nieruchomości na
działania firmy, wówczas interweniujemy, jedziemy w teren i jest to dokumentowane poprzez
robienie zdjęć.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jeżeli mamy sygnały od mieszkańca, że usługa jest źle
realizowana przez firmę, również interweniujemy, również wychodzimy w teren, fotografujemy
altany sprawdzając z harmonogramem odbioru i na tej podstawie możemy firmę obciążyć karami
umownymi, aczkolwiek przy firmie SUEZ nie ma takich problemów.

Do punktu 21
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam posiedzenie IX sesji Rady Miejskiej
VIII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.
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