
Protokół Nr L/2016 
z posiedzenia L sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia

29 grudnia 2016 roku. 

Stan – 15
Obecni –12
Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o godzinie  10:00,  a  zakończono o  godzinie
13:15.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady L sesji Rady Miejskiej
VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam Panią Wiceburmistrz Halinę
Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską,
witam  Pana  Mecenasa  Marcina  Brzezińskiego,  witam  Radną  Powiatu  Gostynińskiego  Panią
Agnieszkę Korajczyk-Szyperską,  witam koleżanki i kolegów radnych, witam media,  pracownice
biura rady miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Czy ktoś ma uwagi do porządku?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do porządku obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco: 

Za- 12 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. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017.

a)  Odczytanie  projektu uchwały budżetowej  przez  Przewodniczącego Komisji  Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu,



b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)  odczytanie  wniosków  i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu.
d) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017,

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. 
a) Odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)  odczytanie  wniosków  i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.
d) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad przyjęciem Uchwały Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata  2017-
2026.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  trybu  i  szczegółowych  warunków  zwolnienia  od  podatku
rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  objęcie  obszarem  Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej
przy ul. Kowalskiej w obrębie ewidencyjnym Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z

dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej na lata 2016-
2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 140/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w
sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  dla  przedsiębiorców  tworzących  nowe
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de
minimis.

12. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2016.
13. Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2016. 
14. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  –  Przedstawił sprawozdanie z działalności  Burmistrza za
okres  od   dnia  25  listopada  2016 roku do 23 grudnia  2016 roku i stanowi  jako załącznik  do
protokołu. 

Radna  Magdalena  Augustyniak  –  Pierwsze  moje  pytanie  –  jaki  był  koszt  montażu  wiat
przystankowych, a drugie moje pytanie – w BIP-ie w zamówieniach publicznych odnośnie placu
zabaw  za  MCK została  podana  kwota  303.000,00  zł.,  jako  Rada  zabezpieczyliśmy  na  ten  cel
370.000,00 zł. i chciałam dopytać, czy różnica wynika z niższej kwoty przetargu, co z pozostałą
kwotą  na ten cel?     

Radna Wiesława Radecka –  Mam pytanie  do Pana Burmistrza,  kiedy dokładnie  i  ostatecznie
zostanie wydane pozwolenie przez Starostwo na remont ul. Floriańskiej?



Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie 15.

Do punktu 4  

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Interpelacje  nie wpłynęły, czy są zapytania?

Radna Magdalena Augustyniak –  Przed cmentarzem po obu stronach ul. Ostatniej  jest bardzo
dużo śmieci, chciałabym zapytać kto jest właścicielem tego terenu, a jeśli jest to teren miasta to
proszę o ich sprzątnięcie. 

Do punktu 5    

Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017.

odczytanie  projektu  uchwały  budżetowej  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Tadeusz Majchrzak  – odczytał
projekt  uchwały  Budżetowej  Miasta  Gostynina  na  rok  2017  –  projekt  stanowi  załącznik  do
protokołu. 
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Obywatelskich  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Magdalena
Augustyniak –  odczytała  Uchwałę  Nr  Pł.385.2016  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie  na 2017 rok –  uchwała
stanowi załącznik do protokołu. 

odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu,

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Tadeusz Majchrzak  – odczytał
opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie projektu Budżetu Miasta Gostynina
na 2017 rok – opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki- do projektu budżetu Miasta Gostynina na rok
2017  Klub  Radnych  Inicjatywa  dla  Gostynina  złożył  w  dniu  20  grudnia  Panu  Burmistrzowi
wnioski, o przeczytanie ich proszę Przewodniczącego Klubu Radnych IdG.

Przewodniczący  Klubu  Radnych  IdG  Zbigniew  Chorążek –  odczytał  wnioski  do  projektu
budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok – wnioski stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – do  Biura  Rady  wpłynęło  stanowisko
Burmistrza Miasta w sprawie złożonych wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – odczytał  stanowisko w sprawie złożonych wniosków –
stanowisko stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  muszę  poinformować,  że  do  wniosków
Klubu  IdG  i  stanowiska  Burmistrza  w  sprawie  złożonych  wniosków,  została  podjęta,  przez  5
komisji opinia: przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, przez Komisję Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego, przez Komisję Rewizyjną, przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz
Komisję  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  opinia  z  wnioskami  i
autopoprawkami do wniosku:
Wniosek: 

 Kwotę 900 000 zł.  na remont budynku przy ul.  3  Maja 14 zabezpieczyć  z  wolnych
środków. 

Autopoprawki: 
 Zmienić zapis w zadaniach do przedłożonych wniosków z „Modernizacja dziedzińca

przy SP 1  - 100 000 zł.” na  „Wykonanie dokumentacji na kanalizację deszczową i
sanitarną przy SP 1 - 100 000 zł.” 

 Zmienić zapis w zadaniach do przedłożonych wniosków z „Projekt budowlany łącznik
pomiędzy  ul.  Mazowiecką  i  ul.  Czapskiego  25 000  zł”  na  „Projekt  budowlany
połączenie  ulicy  Ozdowskiego  z  ul.  Mazowiecką  poprzez  ul.  Langenfeld  i  ul.
Kilińskiego – 25 000 zł. ”. 

 Zmienić zapis w zadaniach do przedłożonych wniosków polegający na dopisaniu nazw
ulic  „Hubalczyków,  Gerwatowskiego,  Honorowych  Dawców  Krwi,  Małkowskiego  i
Marii Witek” w punkcie dotyczącym „Projekt budowlany na wybrane ulice Zatorze
60 000 zł. ”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – te  wnioski i  autopoprawki zostały przez
wszystkie  Komisje  przyjęte  i  zaopiniowane  pozytywnie.  W  związku  z  tym  przystępujemy  do
dyskusji na temat projektu budżetu i wszystkich poprawek i autopoprawek. 

dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

Adwokat Marcin Brzeziński – w kwestii formalnej, jeżeli wszystkie poprawki będą głosowane to
zgodnie z § 68 ust. 5 Statutu obecnie obowiązującego, każda z poprawek ( w mojej ocenie) musi
być  głosowana  odrębnie,  po  przegłosowaniu  każdej  z  poprawek  możliwe  jest  głosowanie  nad
całością  projektu uchwały budżetowej.  Kolejna rzecz merytoryczna,  zostałem poproszony przez
pana Burmistrza  (w jego imieniu  mówię)  natomiast  chodzi  o kwestię  zmniejszenia środków na
wynagrodzenia dla pracowników. Trzeba pamiętać o tym, że wynagrodzenia pracownicze zostały
zaplanowane i wyliczone na 2017r. w związku z tym są to jakby kwestie wynagrodzenia stałe,
pamiętać należy, że jeżeli zabraknie środków na wynagrodzenia w roku 2017 i nie zostaną te środki
zapewnione  w  toku  roku  budżetowego  to  Pan  Burmistrz   będzie  zmuszony  do  dokonania
wypowiedzeń zmieniających umów o pracę. Większość tych umów, przynajmniej gro, są zawarte
na  czas  nie  określony  w  związku  z  tym  zgodnie  z  kodeksem  pracy  pracownikom  będzie
przysługiwało prawo do wystąpienia na drogę postępowania sądowego, albowiem brak zapewnienia
środków w budżecie  na wynagrodzenia  ,  w mojej  ocenie  nie  stanowi  podstawy uzasadniającej
rozwiązania stosunek pracy zawarty na czas nieokreślony.  Proszę pamiętać też o tej kwestii,  że
według danych, które posiadam podwyżki otrzymało prawie 81 zatrudnionych w Urzędzie. To ilu
pracowników zatrudnionych jest  w Urzędzie to znaczy 101, powyżej  20 może doprowadzić do
takiej sytuacji, że Pan Burmistrz będzie zmuszony rozwiązać umowę o pracę, to albo pracownicy
mogą wystąpić z roszczeniem o przywrócenie do pracy, czyli to będzie taka sytuacja, że pracownik,
czy pracownicy kilka miesięcy nie będą świadczyć pracy na rzecz Urzędu . W mojej ocenie sprawy



sądowe przez nich wygrane zostaną przewróceni do pracy, to jest jeden efekt, druga możliwość jest
taka,  że  pracownik  zgodzi  się  na  rozwiązane  z  nim stosunku pracy to  i  tak  może  pojawić  się
konieczność wypłaty odprawy,  choćby na podstawie ustawy o rozwiązywaniu stosunku pracy z
przyczyn nie leżących z przyczyn po stronie pracowników. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – mam nadzieję Panie Mecenasie, że wysoka
Rada ma to w świadomości i weźmie to pod uwagę. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –  chciałam  poinformować,  że  te  kwoty,  które  zostały
przedstawione nie bilansują się nam, tzn. zmniejszenia nie są równe zwiększeniom, wtedy ulega
zmianie deficyt. Ja jeszcze informowałam o tym, że z rezerwy ogólnej będą trzy zadania pokryte, a
mianowicie wkład na projekt realizowany z miastem Płockiem w kwocie 6.336,00 zł.  , Gminny
Program Rewitalizacji – wkład własny 3.672,00 zł. i dokumentacja, która przechodzi z tego roku na
modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 16.753,00 zł. to jest różnica całości
tej kwoty dlatego, że już na etapie projektu było więcej zaplanowane o 10.000,00 zł. Więc rezerwa
ogólna po tych zmianach będzie wynosić 78.239,00 zł. , ale ogółem nie bilansuje się po tych trzech
zmianach  o 88.654,00 zł… 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – nie bardzo rozumiem, we wniosku Klubu
radnych  jest  obliczone,  że  nie  ma  żadnej  różnicy.  Kwota  łączna  wynosi  2.358.393,00zł.  przed
zmianami tak jak jest w uchwale budżetowej, tak i po zmianach nie ma różnicy. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  bez zmian ,  tych  trzech o których mówiłam tu i  na
komisji, zwiększenia wynosiły 2.291.500,00 zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – w takim razie przed głosowaniem ogłoszę
przerwę,  żeby  policzyć  to  dokładnie,  bo  nie  możemy  przystąpić  do  głosowania  jeżeli  będzie
kwestionowana różnica wydatków. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –   chciałam powiedzieć, że budżety obywatelskie, które
zostały  wyłonione  po  głosowaniu,  te  projekty  w  ramach  budżetów  obywatelskich  będą
wprowadzone do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej i opiewają one na kwotę 164.698,00 z. w
związku z tym zmniejszy się rezerwa na budżet obywatelski i zostanie oszczędność 15.302,00 zł.
Już wcześniej na komisji też o tym mówiliśmy. 
Tak  jak  też  już  mówiłam  będziemy  wprowadzać,  środki  po  stronie  dochodów  i  po  stronie
wydatków na Gminny Program Rewitalizacji,  który nie  będzie  zrealizowany,  dokumentacja  nie
będzie  zrealizowana  w tym  roku i  dotacja  na  ten  cel  nie  będzie  zrealizowana  w tym roku,  w
uchwale w sprawie zmian proponujemy zmniejszenia dochodów i wydatków i wprowadzamy je do
budżetu  na  2017  rok.  Trzecia  sprawa  –  dokumentację  przenosimy  w  przedsięwzięcia,  tam
dokładamy do tej  pierwotnej kwoty w związku z tym,  że za tą dokumentację 75% kwoty całej
wartości nie będzie w tym roku zapłacone, z przyczyn od nas niezależnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – znajdzie to odpowiedni zapis w uchwale
natomiast w tej chwili musimy się skupić nad tą różnicą, która wynika rzekomo ze złego wyliczenia
Klubu. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy wnioski, głosy w dyskusji?. 

Brak dalszych pytań. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  ogłaszam  przerwę  i  proszę
przewodniczącego Klubu Radnych i kogoś z Klubu, żeby jeszcze raz policzyć  na spokojnie, czy
proponowane zmiany się bilansują z wnioskiem tak jak było zapisane i przedłożone Burmistrzowi.



Wczoraj nie było na komisjach o tym mowa, że się kwoty nie bilansują, dzisiaj taka sugestia pada.
W związku z tym ogłaszam 15 min. przerwy . 

(przerwa 15 min)

(po przewie……)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –wznawiamy obrady po przerwie.

Przewodniczący Klubu Radnych IdG Zbigniew Chorążek – faktycznie jest niewielka różnica
wynosząca 61.893,00 zł.  i  propozycja jest – dział 801, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe –
zakup usług remontowych SP 1 i SP 3 – 486.000,00 zł. jest w  projekcie zapisane, wniosek IdG
był 340.000,00 zł.  a  w tej  chwili  wniosek IdG jest  401.893,00 zł.  i  różnica  będzie  wynosić
84.107,00 zł. Wtedy wszystko będzie się bilansować. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  jeszcze  jedna  jest  uwaga,  aby  we
wnioskach,  wnieść  autopoprawkę  nie  „Modernizacja  dziedzińca  przy  SP  1”  tylko
„Aktualizacja dokumentacji na modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy SP 1”.
Taką autopoprawkę jeszcze przegłosujemy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – czy są jeszcze uwagi , głosy w dyskusji do
projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. ? Jeżeli nie będzie uwag przystąpimy do głosowania
każdego wniosku po kolei jaki został zgłoszony, czyli po złożonych wnioskach, po autopoprawkach
i po wysłuchaniu uwag Pana Burmistrza przystąpimy do głosowania wniosków najpierw Klubu IdG
jako najdalej idących. Czy są inne wnioski do budżetu?.  

Nie zgłaszano innych wniosków. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Robacki  – przystępujemy do głosowania wniosków
złożonych przez Klub radnych IdG.

Dział 600, rozdział  60016   – w projekcie 445 350 zł; wniosek IdG 371     150 zł  zł (różnica 74     200
zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział  700, rozdział 7005   – w projekcie  403     860 zł; wniosek IdG  336     490 zł (różnica 67     370 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.
Dział 750, Rozdział 75023  , 
W projekcie  wynagrodzenia 4     536     140 zł- wniosek IdG 4     300     000 zł (różnica 236     140 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 głosy przeciw, wstrzymujących się nie było. 
Wniosek podjęto.

W projekcie Pozostałe wydatki  780     793 zł-  wniosek IdG 618     300 zł (różnica  162     493 zł)

Za podjęciem wniosku głosowało 11, radnych, 1 głos  przeciw,  wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.



Dział 750, Rozdział 75075 w projekcie 77200 zł, wniosek IdG 60 000 zł (różnica 17 200 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 750, Rozdział 75085, w projekcie 587 600 zł, wniosek Idg 514 000 zł (różnica 73 600 zł)

Za podjęciem wniosku głosowało 11, radnych, 1 głos  przeciw,  wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 754, Rozdział 75412 – w projekcie 64 100 zł, wniosek IdG 59 100 zł ( różnica 5 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział  758,  Rozdział  75818 Rezerwy ogólne  i  celowe –  w projekcie  200 000 zł,  wniosek IdG
100 000 zł (różnica 100 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 11, radnych, 1 głos  przeciw,  wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne - w projekcie 222 300 zł, wniosek IdG 100 000 zł (różnica
122 300 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 11, radnych, 1 głos  przeciw,  wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 900, Rozdział  90003- w projekcie 368 300 zł , wniosek IdG 358 300 zł (różnica 10 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 900, Rozdział 90004 – w projekcie 146 300 zł, wniosek IdG 126 300 zł (różnica 20 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący. 
Wniosek podjęto.

Dział 900, rozdział 90015 – w projekcie 903 600 zł, wniosek IdG 893 600 zł (różnica 10 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 900, rozdział 90095 – w  projekcie 302 480 zł, wniosek IdG 237 480 zł (różnica 65 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący. 
Wniosek podjęto.

Dział 921, Rozdział 92109 – w projekcie 1 100 000 zł, wniosek IdG 990 000 zł (różnica 110 000
zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 11, radnych, 1 głos  przeciw,  wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 921, Rozdział 92116 – w projekcie 600 000 zł, wniosek IdG 560 000 zł (różnica 40 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 921, Rozdział 92195 – w projekcie 21 000 zł, wniosek IdG 0 zł (różnica 21 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 11, radnych, 1 głos  przeciw,  wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.



Dział 926, Rozdział 92601 -  w projekcie  2 117 450 zł, wniosek IdG 2 087 450 zł (-10 000 zł orliki
zakup wyposażenia; MOSWiZ -  17 000 zł  zakup materiałów i wyposażenia; - 3000 zł podróże
służbowe (łącznie różnica 30 000 zł) 
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 801, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 
 W projekcie zakup usług remontowych SP 1 i SP 3 486 000 zł, wniosek IdG  401893 zł(różnica
84107 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 1 głos  przeciw i 1 głos  wstrzymujący. 
Wniosek podjęto.

W projekcie zakup materiałów i wyposażania SP nr 3 51 900 zł, wniosek IdG 30 000 zł (różnica
21 900zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 801, rozdział 80104 Przedszkola
W projekcie  MP5 zakup materiałów i  wyposażenia  39 200 zł,  wniosek IdG 20 000 zł  (różnica
19 200 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 głosy  przeciw, głosów  wstrzymujących się nie
było. 
Wniosek podjęto.

Dział 801, rozdział 80110 Gimnazja
W projekcie zakup usług remontowych 65 100 zł, wniosek IdG 20 000 zł (różnica 45 100 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 głosy  przeciw, głosów  wstrzymujących się nie
było. 
Wniosek podjęto.

Zakup usług pozostałych GM 1 w projekcie 87 300 zł, wniosek IdG 80 000 zł (różnica 7300 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 głosy  przeciw, głosów  wstrzymujących się nie
było. 
Wniosek podjęto.

Różne opłaty i składki  w projekcie 4500 zł, wniosek IdG 2000 zł  (różnica 2500 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 11, radnych, 1 głos  przeciw,  wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Szkolenia pracowników w projekcie 4400 zł, wniosek IdG 2000 zł (różnica 2400 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 11, radnych, 1 głos  przeciw,  wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Dział 700, Rozdział 70095 Termomodernizacja 3 go Maja w projekcie 956 000 zł- wniosek IdG
przygotowanie do modernizacji 56 000 zł (różnica  900 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, głosów  przeciw nie było, 2 głosy  wstrzymujące. 
Wniosek podjęto.

Dział  801,  Rozdział  80104 –  przedszkola  w  projekcie  149 690  zł  ,  wniosek  IdG  100 000  zł
( różnica 49690 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 głosy  przeciw, głosów  wstrzymujących się nie
było. 



Wniosek podjęto.

Różnica łącznie 2 296     500 zł

 Wnioskujemy o wpisanie do projektu budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok następujących
zadań:
- Budowa łącznika Kutnowska/ Wspólna – Dybanka - 900 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący. 
Wniosek podjęto.

- Projekt oświetlenia drogi-łącznika Kutnowska/ Wspólna – Dybanka – 3500 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

- Budowa chodnika ul. Słoneczna – 170 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 głosy  przeciw, głosów  wstrzymujących się nie
było. 
Wniosek podjęto.

-Projekt budowlany  na wybrane ulice Zatorze – 60 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

-Projekt budowalny  łącznik pomiędzy ul. Mazowiecka i ul. Czapskiego – 25 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący. 
Wniosek podjęto.

-Projekt budowlany przebudowy/budowy chodnika Dybanka-Zazamcze – 25 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

-Budowa placu zabaw na Bierzewickiej - 50 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

-Modernizacja ul. Kopernika – 200 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, głosów  przeciw nie było, 2 głosy  wstrzymujące. 
Wniosek podjęto.

-Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki (po stronie bloków) – 100 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 10 radnych, głosów  przeciw nie było, 2 głosy  wstrzymujące. 
Wniosek podjęto.

-Modernizacja ciągów pieszych ul. Ozdowskiego – 200 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

-Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul. Polna 12 a 3- go Maja – 70 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

-Modernizacja/budowa ogrodzenia stadionu miejskiego – 60 000 zł



Za podjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący. 
Wniosek podjęto.

-Modernizacja ul. Kwiatowa – 15 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

-Modernizacja ul. Bema  - 250 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący. 
Wniosek podjęto.

-Modernizację dziedzińca przy  SP 1 -  100 000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

W  Dziale 926, rozdział 92605- zwiększyć kwotę o 18 000 zł (łączna kwota - 210 000 zł)
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

W  Dziale  801,  rozdział  80101  Szkoły  Podstawowe  –  SP  nr  3-  zakup  strojów  i  niezbędnych
akcesoriów dla zespołu ANANASY – 5000 zł
Za podjęciem wniosku głosowało 11 radnych, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący. 
Wniosek podjęto.

W rozdziale 85 219 ośrodki pomocy społecznej wnioskujemy o zwiększenie wynagrodzeń 
o 45 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników MOPS. 
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

W dziale  600,  rozdział  60016  –  w  pozycji  na  uzupełnienie,  wymianę  i  naprawę  oznakowania
pionowego, malowanie oznakowania poziomego oraz audyt   dopisać montaż  fluorescencyjnych
pasów na  przejściach dla pieszych w Rynku i przy nowym przejściu przy ul. Jana Pawła II –
Floriańska;
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

W pozycji na zakup progów zwalniających i słupków ochronnych dopisać m.in. przy blokach na
ul. Parkowej.
Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Łącznie 2     296     500 zł
2.  Wnioskujemy  o  zmianę  -  wykreślenie  zapisów  w  projekcie  uchwały  budżetowej  w
następujących punktach:
punktach:
Upoważnia się Burmistrza do:
Wykreślić punkt 2. 
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  na  tym  zakończyliśmy  głosowanie
wniosków Klubu IdG. Przejdziemy do przegłosowania wniosku zaopiniowanego przez wszystkie
Komisję. 

Wniosek 
 Kwotę 900 000 zł.  na remont budynku przy ul.  3  Maja 14 zabezpieczyć  z  wolnych

środków. 

Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Autopoprawki: 
 Zmienić zapis w zadaniach do przedłożonych wniosków z „Modernizacja dziedzińca

przy SP 1  - 100 000 zł.” na  „Aktualizację dokumentacji na kanalizację deszczową i
sanitarną przy SP 1 - 100 000 zł.” 

Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

 Zmienić zapis w zadaniach do przedłożonych wniosków z „Projekt budowlany łącznik
pomiędzy  ul.  Mazowiecką  i  ul.  Czapskiego  25 000  zł”  na  „Projekt  budowlany
połączenie  ulicy  Ozdowskiego  z  ul.  Mazowiecką  poprzez  ul.  Langenfeld  i  ul.
Kilińskiego – 25 000 zł. ”. 

Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

 Zmienić zapis w zadaniach do przedłożonych wniosków polegający na dopisaniu nazw
ulic  „Hubalczyków,  Gerwatowskiego,  Honorowych  Dawców  Krwi,  Małkowskiego  i
Marii Witek” w punkcie dotyczącym „Projekt budowlany na wybrane ulice Zatorze
60 000 zł. ”. 

Za podjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wniosek podjęto.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – rozumiem, że dyskusję mamy zakończoną.
Przejdziemy do głosowania projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na 2017r. z wnioskami
i naniesionymi poprawkami przez Klub Radnych i przed chwilą przegłosowanych. 

głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017.



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Robacki  – kto jest  za przyjęciem projektu uchwały
Miasta Gostynina na 2017 rok. 
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 253/L/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Dotyczy punktu 6  porządku posiedzenia.

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

a) odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju Gospodarczego  i  Budżetu  Tadeusz Majchrzak –  projekt
uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2017-2026  –  projekt  uchwały
stanowi załącznik do protokołu. 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Obywatelskich  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Magdalena
Augustyniak – odczytała  Uchwałę  Nr  Pł.  384.2016  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2026 – uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

c) odczytanie  wniosków  i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Tadeusz Majchrzak –  odczytał
opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2026 – opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – projekt  uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej był opiniowany przez:

 Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu   -  opinia  pozytywna  wraz  z  wnioskami  i
autopoprawkami Klubu Radnych, 

 Komisję Bezpieczeństwa i Porządku publicznego - opinia pozytywna wraz z wnioskami i
autopoprawkami Klubu Radnych, 

 Komisję  Rewizyjną  -opinia  pozytywna  wraz  z  wnioskami  i  autopoprawkami  Klubu
Radnych, 

 Komisję Edukacji Kultury i Sportu - opinia pozytywna wraz z wnioskami i autopoprawkami
Klubu Radnych, 

 Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej - opinia pozytywna wraz z
wnioskami i autopoprawkami Klubu Radnych. 

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – otwieram dyskusję. Jeżeli nie będzie głosów
w dyskusji przejdziemy do głosowania. 



Nie podjęto dyskusji ..

e) głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2026

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – przystąpimy do głosowania nad przyjęciem
uchwały  dotyczącej  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2017-2026,  z  wnioskami  i
autopoprawkami wniesionymi przez Klub Radnych  i z autopoprawkami złożonymi do uchwały
Budżetowej w dniu dzisiejszym. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA Nr 254/L/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

           (obrady opuściła Radna Martyna Chmielecka)

Do punktu 7 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  trybu  i  szczegółowych  warunków  zwolnienia  od  podatku
rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. 

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.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw -0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 255/L/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8  

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  objęcie  obszarem  Tarnobrzeskiej  Specjalnej
Strefy  Ekonomicznej  EURO-PARK  WISŁOSAN  nieruchomości  zlokalizowanej  przy  ul.
Kowalskiej w obrębie ewidencyjnym Gminy Miasta Gostynina.

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.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw -0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 256/L/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016.

Skarbnik Miasta  Bożena  Sokołowska –  Uchwała  została  opiniowana  na wczorajszej  komisji,
zostały  naniesione  wnioski  Pana  dyr.  Łosia,   chciałam  zgłosić  jeszcze  jedną  autopoprawkę,
ponieważ Pan Dyrektor MOSIR poprosił nas wczoraj o zdjęcie z planu wpływy z usług i wpływy z
różnych  dochodów,  nie  było  takiej  możliwoci,  dzisiaj  rano  dostałam  informację,  że  wpłynęły
ponadplanowe  udziały  gmin  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób  prawnych,  tych
wpływów  my nie  jesteśmy  w  stanie  ustalić,  ponieważ  dochody  te  pobierane  są  przez  Urzędy
Skarbowe   i  w  związku  z  powyższym  chciałam  zgłosić  poprawkę,  że  o  kwotę  54.568,00  zł.
zwiększą się  wpływy z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych, będzie to w dziale 756. W dziale 926  zmniejsza się o kwotę 9.697,00 zł., ale zmniejsza
się  o  kwotę  13.565,00  zł.  z  tytułu  wpływów  z  usług  i  o  50.000,00 zł.  zmniejsza  się  z  tytułu
wpływów z różnych dochodów.

 
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.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw -0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 257/L/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2016-
2023.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tutaj także zgłaszam powyższą autopoprawkę. 



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.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw -0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 258/L/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 140/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w
sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  dla  przedsiębiorców  tworzących  nowe
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de
minimis.

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.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw -0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 259/L/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12

Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2016.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Informacje  były  składane  na  wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji, są one złożone w Biurze Rady Miejskiej. 

Kto z Państwa jest za tym, aby ponownie nie odczytywać informacji?

Za- 11  Przeciw -0 Wstrzymało się- 0



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przystąpimy teraz do przyjęcia informacji o
pracy stałych komisji Rady Miejskiej. 

Za  przyjęciem  informacji  z  pracy  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  w  roku  2016
głosowano następująco:

Za- 11  Przeciw -0 Wstrzymało się- 0

Informacja została przyjęta. 

Do punktu 13

Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2016. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Sprawozdanie  jest  do  wglądu w Biurze
Rady Miejskiej. 

Kto z Państwa jest za tym, aby nie odczytywać sprawozdania?

Za- 11  Przeciw -0 Wstrzymało się- 0

Za  przyjęciem  sprawozdania  z  pracy  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  w  roku  2016  głosowano
następująco:

Za- 11  Przeciw -0 Wstrzymało się- 0

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w 2016 roku zostało przyjęte. 

Do punktu 14 

Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do protokołu.

Za przyjęciem protokołu następująco:

Za- 11 Przeciw -0 Wstrzymało się- 0

Protokół XLVIII został przyjęty. 

Do punktu 15 

Odpowiedzi na interlineacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Radna Magdalena Augustyniak pytała o koszt zakupu i
montażu wiat przystankowych ?– Koszt wynosi 20.436,62 zł.
W BIP-ie  w zamówieniach  publicznych  odnośnie  placu  zabaw za  MCK została  podana  kwota
303.000,00 zł., zabezpieczona była kwota na ten cel 370.000,00 zł., czy różnica wynika z niższej
kwoty przetargu, co z pozostałą kwotą ? - poproszę o odpowiedź Pani Skarbnik.



Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  – Na  moment  składania  wniosku,  czyli  jeszcze  przed
złożeniem  projektu  budżetu,  przy  projekcie  budżetu  podejmowaliśmy  uchwałę  o  przeniesienie
zadania z bieżącego roku w przedsięwzięciach, rzeczywiście była to kwota 303.000,00 zł. Została w
przedsięwzięciach zabezpieczona kwota 397.000.00 zł. na roboty budowlane oraz na zapłacenie za
wykonanie przyłącza energetycznego oświetlenia placu zabaw i ewentualne opinie. Przetarg został
już rozstrzygnięty, wartość robót budowlanych wynosi 390.511,00 zł.  na przyszły rok. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Radna  Wiesława  Radecka  pytała  kiedy  dokładnie  i
ostatecznie  zostanie  wydane  pozwolenie  przez  Starostwo  na  remont  ul.  Floriańskiej?  -  Projekt
przebudowy sieci  został  złożony w listopadzie,  chodzi  o  przebudowę sieci  telekomunikacyjnej,
decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  zostanie  wydana  w  miesiącu  styczniu  2017  roku,  są  to
zapewnienia  projektanta.
Radna Magdalena Augustyniak pytała do kogo należy teren przy ul Ostatniej, ponieważ znajdują się
tam duże ilości śmieci?  - Jeśli chodzi o ulicę i chodnik to należą one do Gminy Miasta Gostynina,
natomiast  działki  przyległe  po  obu  stronach  drogi  stanowią  własność  Skarbu  Państwa  i  są  w
Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gostynin.  
   
Do punktu 16 

Sprawy Różne. 

Radna Wiesława Radecka – Chciałabym prosić w imieniu mieszkańców o pisemne potwierdzenie
dotyczące wykonania modernizacji ulicy Floriańskiej w roku 2017  jako inwestycji priorytetowej,
pierwszoplanowej  biorąc  pod uwagę remonty ulic  dróg gminnych  na terenie  naszego miasta  w
planowanym roku 2017.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Nie  ma  uchwały  dotyczącej  hierarchii
inwestycji miejskich, być może należałoby się zastanowić nad taką uchwałą. 

Radna Wiesława Radecka – Chciałabym dowiedzieć się, jakie działania poczynane są w  Urzędzie
dotyczące organizacji pracy  4 szkół, czyli SP1, SP3, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 dotyczące
Reformy Szkolnictwa.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – 10 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie o godzinie 14,
serdecznie zapraszam do sali posiedzeń Urzędu Miasta. 

Do punktu 17

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Zamykam  L  sesję  Rady  Miejskiej  VII
kadencji w Gostyninie. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Andrzej Robacki 



Spisała:
Julita Pilichowicz


