
Protokół Nr LXVII/2017 

z posiedzenia LXVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia 16
października 2017 roku. 

Stan – 15

Obecni – 14

Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  10:00,  a  zakończono o godzinie
13:55.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram  obrady  LXVII  sesji  Rady
Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, Witam Zastępcę Burmistrza
Panią  Halinę  Fijałkowską,  witam  Panią  Skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  witam  Adwokata  Pana
Tomasza  Stefaniaka,  witam eksperta  w Delegaturze  Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego  w
Płocku Pana Krzysztofa Ławniczaka,  witam Panią Grażynę Szczerbicką z NZoZ Szkol  – Med,
witam kierownika NZOZ Medicus Pana Tadeusza Kozubskiego, witam Kierownika Wojewódzkiej
Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego  oddział  Gostynin  Panią  Elżbietę
Ciesielską,  witam  koleżanki  i  kolegów  radnych,  witam  Panie  z  Biura  Rady,  witam  media  i
wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wykreślamy punkt  dotyczący „podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie” –
Pani Kierownik prosiła, aby ten punkt wykreślić, ponieważ trzeba dopracować statut, w miejsce
tego punktu, wpiszemy „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej
realizacji  zadania  inwestycyjnego  z  Gminą  Gostynin  dotyczącego  budowy drogi  publicznej  na
odcinku od ul. Kowalskiej do wsi Nagodów”. Będzie także druga zmiana w porządku obrad tj. jako
punkt 13 proponuję „podjęcie rezolucji  w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektowanych
zmian w zakresie reorganizacji  nadzoru budowalnego”, jest  to odpowiedź na apel wielu innych
gmin, które wystąpiły do nas z taką prośbą. 

Radni nie zgłaszali uwag do porządku. 



Za przyjęciem porządku wraz ze zmianami głosowano następująco:

Za- 13 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. Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie Gostynina:

 ARION-MED. sp. z o.o. Gorzewo,

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”,

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział Gostynin,

 NZOZ Szkol-Med. s.c. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolnym 
2016/2017.

7. Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany w 
zatrudnieniu.

8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe. 

10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z 
dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Gostynina.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z 
dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego z Gminą Gostynin dotyczącego budowy drogi publicznej na odcinku od ul. 
Kowalskiej do wsi Nagodów.

13. Podjęcie rezolucji w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektowanych zmian w zakresie 
reorganizacji nadzoru budowalnego.



14. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego
zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2018 rok. 

17. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad.      

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Odczytał  sprawozdanie  międzysesyjne  za  okres  od
8.09.2017 do 10.10.2017 rok – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Mam prośbę do Pana Burmistrza  o interwencję w sprawie projektu
budowy ulic na osiedlu Zatorze. Z tego co mi wiadomo, dzwoniłem w tamtym tygodniu, pytałem  w
Urzędzie Miasta w wydziale budowy dróg w sprawie projektu, czy zostanie on do 30 października
zakończony.  Zapewniano mnie,  że  tak,  że nie  ma żadnych przeszkód,  wykonawca nie  zgłaszał
żadnych  uwag,  czy  spostrzeżeń.  Odszukałem  również  numer  telefonu  do  projektanta,  który
projektuje budowę dróg na osiedlu Zatorze i okazuje się, że zaczynają się problemy. Termin nie
zostanie dotrzymany, mam informację, iż będzie wnioskowane o przedłużenie terminu wykonania i
chciałbym prosić Pana Burmistrza o interwencję, żeby to jak najszybciej zostało zakończone. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Pan Burmistrz
czytał  w  sprawozdaniu  o  Fundacji  „Aktywni  Razem”  i  o  omawianiu  wniosków,  które  zostały
złożone  –  czy  Gmina  Miasta  Gostynin  wnioskowała  o  jakieś   środki  z  tych  działań  na
dofinasowanie, zresztą zwracaliśmy się do Pana Burmistrza, o to, aby takie działania podjąć. 

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w punkcie 18 porządku obrad.  

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.      

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   -  Wpłynęła  jedna  interpelacja  Radnej
Małgorzaty Radzikowskiej – Mystkowskiej, proszę o odczytanie interpelacji.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  odczytała  treść
interpelacji  w  przedmiocie:  Kontrola  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego,  wydatki  ponoszone z
budżetu miasta– treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu. 



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Odczytałam
odpowiedź  na  interpelację,  z  której  niewiele  wynika,  nie  ma  też  informacji,  kiedy ta  kontrola
przebiegała. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Kontrola cały czas trwa.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Odpowiedzi  będą  w  odpowiednim
momencie, teraz nie będziemy nad tym dyskontować. Czy ktoś jeszcze ma zapytania? 

Radna  Wiesława  Radecka  –  Mam  pytanie  odnośnie  ulicy  Kujawy,  czy  projekt  będzie
umieszczony w budżecie na rok 2018, było obiecane mieszkańcom, że będzie wykonany projekt.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – I  jest. 

Do punktu 5

Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie Gostynina. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”.

Kierownik NZOZ Medicus Tadeusz Kozubski – Przedstawił informację na temat funkcjonowania
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” – treść informacji stanowi załącznik do
protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział 
Gostynin.

(przybył radny Jan Głodowski…)

Kierownik  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego
oddział  Gostynin  Elżbieta  Ciesielska  -  Przedstawiła  informację  na  temat  funkcjonowania

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział Gostynin –  treść
informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Wiesława Radecka –  Nie mam pytania, ale jest to bardzo ważne, są to moi znajomi –
sytuacja o której powiem działa się dwa, może trzy dni temu. Zdarzenie miało miejsce w domu,
koleżanka  zauważyła,  że  na  plecach  ma  kleszcza.   Postanowiła  z  problemem  pojechać  na
pogotowie.  Doktor  z  pogotowia  zbagatelizował  problem,  a  wiem  przecież  jakie  są  czasami
konsekwencje  kleszczy.   Pęsety nie  było  u Państwa,  nie  mógł  Pan Doktor  jej  znaleźć.  To jest
zbagatelizowanie  sprawy,  być  może  powinien  być  antybiotyk,  koleżanka  była  bardzo



zaniepokojona. To nie jest złośliwość, ale mamy zatrzęsienie kleszczy, jeżeli pani sobie życzy ja
poproszę o datę tego zdarzenia, chciałabym zgłosić tą sytuację. 

Kierownik  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego
oddział Gostynin Elżbieta Ciesielska – Sprzęt do wyjmowania kleszczy był w pogotowiu,
były dwa urządzenia  do wyjmowania  kleszczy,  nie  mniej  jednak w takich przypadkach
dobrze byłoby, aby taki sygnał  od tej Pani wpłynął od razu do nas. Na stronie internetowej
naszej stacji jest zamieszczony tryb składania ewentualnych skarg i tego jak to się dalej
odbywa.

Radna Wiesława Radecka – Czyli jeśli jest jakiś sprzęt, to osoba zbagatelizowała tą sytuację? 

Kierownik  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego
oddział Gostynin Elżbieta Ciesielska – Zgodnie z wiedzą lekarza, który tam przyjmował
postąpił tak, jak sam uważał i nie bardzo mogę tu dyskutować w tym temacie, nie mniej
jednak można złożyć skargę i ona będzie rozpatrzona. Przy czym na tyle jest to nieaktualne,
że my już tej działalności nie prowadzimy.

Radna Wiesława Radecka – Więc co ma teraz zrobić dana osoba, która przybywa na pogotowie?   

Kierownik  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego
oddział Gostynin Elżbieta Ciesielska – W godzinach pracy przychodni w dni powszednie
od 8.00 do 18.00 osoby zgłaszają się do poradni, natomiast w godzinach nocnych jeżdżą do
Kruka. W pogotowiu są tylko dwa zespoły wyjazdowe, które są tylko do wyjazdów. Nie ma
takich sytuacji, ze ktoś biegnie na pogotowie, bo stało się coś nagłego. W miejscu w którym
dana  osoba  przebywa  należy  wzywać  karetkę,  jeżeli  tej  karetki  nie  ma,  to  zostanie
sprowadzona z innego miejsca. Wręcz jest przeciwskazane, żeby Państwo przychodzili do
nas na miejscu, dlatego, że jeżeli karetki wyjadą, to tam nikogo nie ma. Karetki są tylko na
wyjazdy,  dlatego  jeżeli  ktoś  w  ciągu  tygodnia  potrzebuje  pomocy  i  nie  jest  to  stan
zagrożenia życia udaje się do przychodni, lub do najbliższego szpitala, lub wzywa karetkę.
Łatwiej jest zadzwonić na numery alarmowe i zapytać co mają Państwo robić, bo to jest
przykre, kiedy karetki są wzywane do drobnych rzeczy, natomiast wtedy, kiedy naprawdę
jest zagrożenie życia, to czas przybycia karetki się wydłuża.  

NZOZ Szkol-Med. s.c. 

Kierownik NZoZ Szkol – Med Grażyna Szczerbicka – Przedstawiała informację na temat
funkcjonowania NZoZ Szkol – Med – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  - Dziękuję Państwu za przybycie, jesteśmy
naprawdę  wdzięczni,  że  potraficie  znaleźć  czas,  żeby  przybyć  na  sesję  i  przedstawić  nam  i
mieszkańcom  informacje  dotyczącą  waszej  działalności.  Dziękuję  bardzo.  Ogłaszam  5  min.
przerwy.  

                    (po przerwie…) 

D punktu 6

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku 
szkolnym 2016/2017.

Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek – Przedstawiała informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku 2016/2017 – treść informacji stanowi 
załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Chciałabym  dopytać  panią  Inspektor,  ile  jest  oddziałów  przedszkolnych  i  punktów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, rok szkolny 2017/2018?

Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek -   Jest jeden punkt przedszkolny i trzy oddziały
przedszkolne.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska –  Mystkowska  – Ilu
lenie dzieci są w punkcie przedszkolnym? 

Inspektor  ds.  Oświaty  Grażyna  Pączek  –  W  punkcie  przedszkolnym  mogą  być
czterolatki, a w oddziałach przedszkolnych pięciolatki i sześciolatki.

Do punktu 7  

Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany 
w zatrudnieniu.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś – Proszę
Państwa,  jeżeli  chodzi  o  stan  zatrudnienia  nauczycieli  w  placówkach  oświatowych w
związku z reformą nie  uległ  dużej  zmianie.  Zmiany,  które  są w zatrudnieniu  wynikają
raczej z procesów naturalnych, niektóre osoby odchodzą w sposób naturalny na emeryturę,
czy też stan zdrowotny nie zezwala na zatrudnienie, wobec tego jedna osoba przebywa na
urlopie dla poratowania zdrowia, dwie osoby są w tej chwili w stanie nieczynnym. Te osoby
w okresie 6 miesięcznego stanu nieczynnego przejdą na emeryturę zgodnie z przepisami
prawa  oświatowego.  Nie  ma  żadnych  zmian  jeśli  chodzi  o  nauczycieli,  trochę  nawet
przybyło  nauczycieli  zatrudnionych  w związku  z  tym,  że  w oświacie  przybywa  zadań,
chociażby wspomniany przez Panią Inspektor punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej
Nr 5. Jeżeli chodzi o płace, płace nauczycieli określone są odpowiednim rozporządzeniem



Ministra Edukacji  Narodowej,  tutaj Rada nie ma wypływu na  poziom płac nauczycieli.
Inaczej przedstawia się sytuacja pracowników adminitracyjno -  obsługowych.  Na dzień
dzisiejszy mamy zatrudnienie 98 osób na 93 etatach. Stan w poszczególnych placówkach
wynosi: w Przedszkolu Nr 2 mamy zatrudnionych 9 osób na 8,5 etatu, w Przedszkolu Nr 4
11 osób na 10 etatów, w Przedszkolu Nr 5 mamy 6 osób na 6 etatach, Szkoła Podstawowa
Nr 1 to 19 osób na 18 etatów i największa szkoła,  Szkoła Podstawowa Nr 3  na dzień
dzisiejszy stan zatrudnienia 30 osób na 28 etatach, Szkoła Podstawowa Nr 5 to 18 osób na
18  etatach,  Szkoła  Muzyczna  5  osób  na  4,5  etatach.  Jeśli  chodzi  o  zarobki  tej  grupy
pracowników, tutaj Rada ma duże pole do popisu, mianowicie, przeznaczając odpowiednie
środki  mogą  określić  w  jakiś  sposób  stan  wynagrodzeń  tych  pracowników.  Na  dzień
dzisiejszy  najniższe  wynagrodzenie,  które  obowiązuje  tj.  2000,00  zł.  i  ponieważ  w
przyszłym roku wynagrodzenie najniższe ma podnieść się do wysokości 2.100,00 zł., to w
tej grupie pracowników mamy sytuacje, że  32 osoby będą musiały dostać wyrównanie płac,
tak, żeby ich wynagrodzenie wynosiło właśnie 2.100,00 zł.  Wynagrodzenie najniższe od
stycznia 2015 roku do dnia dzisiejszego wzrosło o 14,3%, natomiast podwyżki dla tej grupy
pracowników w tym okresie wynosiły trochę poniżej 20%. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Panie
Dyrektorze  chciałabym  zapytać,  czy  w  ostatnim  czasie  były  jakieś  nowe  zatrudnienia
pracowników administracji  i  obsługi  w szkołach,  czy  ewentualnie  w ostatnim czasie  w
związku z reforma były jakieś zwolnienia? 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś – Tak jak
powiedziałem,  na  tą  chwilę  nie  można  mówić  o  zmianach personalnych  w szkołach w
związku z  reformą.  Na  dzień  dzisiejszy,  jeżeli  następowały  jakieś  zmiany w przypadku
zatrudnienia  nauczycieli  jak  i  pracowników adminitracyjno –  obsługowych  wynikały  w
sposób naturalny. Nie wynika to z reformy, ale w związku ze zwiększonymi zadaniami typu
oddział  przedszkolny  w  Szkole  Podstawowej  Nr  5,  trzy  osoby  zostały  zatrudnione  do
obsługi punktu.    

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – I tylko
w Szkole Podstawowej Nr 5? 

Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli  Michał  Łoś  –
Nastąpiło również zatrudnienie  w Szkole  Podstawowej  Nr 1 – jedna  osoba i  w Szkole
Podstawowej  nr  3  także  jedna  osoba.  Zatrudnienie  było  związane  z  tym,  że  punkt
przedszkolny, który był do tej pory, stał się oddziałem zerowym, z tym, że, tak jak były
wcześniejsze zapewnienia nie zmieniła się dla dzieci sytuacja opiekuńcza nad tymi dwoma
grupami. Stąd stan zatrudnienia przeszedł z punktu przedszkolnego do oddziałów zerowych.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska -

Mówimy cały czas o pracownikach administracji i obsługi?

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś – Tak.



Radni nie zgłaszali więcej pytań i uwag. 

Do punktu 8

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Odczytał informację na temat analizy
oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej  w Gostyninie  złożonych za rok 2016
analizowanych  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej,  Burmistrza  Miasta  Gostynina,
Wojewody  Mazowieckiego  oraz  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Gostyninie  – treść
wszystkich informacji w temacie oświadczeń majątkowych stanowi załącznik do protokołu i
znajduje się w Biurze Rady Miejskiej.  

Do punktu 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Musze Państwa poinformować, że
projekt  uchwały  był  omawiany  wcześniej  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego,  był
wycofany z poprzedniej sesji Rady Miejskiej ze względu na brak opinii UOKiK – u. Jest
Pan Mecenas, więc udzieli informacji. 

Adwokat Marcin Brzeziński –  Kontaktowałem się telefonicznie z UOKiK-kiem, projekt
tej  uchwały  pojawił  już  się  na  stronie  UOKiK-u,  także  UOKiK  nie  zgłasza  żadnych
zastrzeżeń co do jego treści.  Wypada jednak wskazać,  że projekt po jego ewentualnym
uchwaleniu, w terminie  30 dni od dnia jego wejścia w życie (wchodzi w życie 14 dni od
ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego),  zostanie  przesłany
jako uchwalona uchwała, ponownie do UOKIK-u, to jest  co prawda powtórzenie kroku,
który został już zrobiony, ale jest to konieczne. Techniczna uwaga – zmiana dziennika jeżeli
chodzi  o  ustawy o  samorządzie  gminnym,  odnosi  się  to  do  wszystkich  uchwał,  dzisiaj
podejmowanych, których projekty były jeszcze  ze starym dziennikiem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli będzie Dziennik Ustaw 2017
poz. 1875. 

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0



UCHWAŁA NR 325/LXVII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10

Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie
z  dnia  29  września  2015r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i
porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

 Opinia Komisji:

Komisja  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej –  opinia  pozytywna  wraz  z
poprawką: 

 w rozdziale II - § 3 ustęp 8 wykreślić zdanie „a w przypadku braku możliwości dojazdu
pojazdu specjalistycznego do najbliższej ogólnodostępnej drogi”. 

 w rozdziale IV - § 18 ustęp 3 wykreślić zdanie „a w przypadku braku możliwości dojazdu
pojazdu specjalistycznego do najbliższej ogólnodostępnej drogi”.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna wraz z poprawką:

 w rozdziale II - § 3 ustęp 8 wykreślić zdanie „a w przypadku barku możliwości dojazdu
pojazdu specjalistycznego do najbliższej ogólnodostępnej drogi”. 

 w rozdziale IV - § 18 ustęp 3 wykreślić zdanie „a w przypadku braku możliwości dojazdu
pojazdu specjalistycznego do najbliższej ogólnodostępnej drogi”.

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska –  Te projekty uchwał,  które  były opiniowane przez
komisję  w  wersji  przedłożonej  przez  Burmistrza,  były  wcześniej  już  zaopiniowane  zgodnie  z
wymaganiami ustawy przez sanepid. W związku z tym, że pojawiły się poprawki projekt uchwały
musi być ponownie zaopiniowany przez sanepid. Jest wniosek Pana Burmistrza, żeby na dzisiejszej
sesji  była  przyjęta uchwała w wersji   pierwotnej  przedłożonej  przez Urząd Miasta.  W zasadzie
mamy już przygotowane projekty uchwał dotyczące zmian wnioskowanych na komisjach.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Żeby  w  tym  czasie  wysłać  do  sanepidu  w  celu
zaopiniowania.

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska –  Dodam, że próbowaliśmy przyspieszyć możliwość
uzgodnienia tego projektu już z poprawkami zgłoszonymi na komisji, ale niestety w tak szybkim
terminie nie udało się uzgodnić tego projektu przez sanepid i w związku z tym taka prośba jak
mówiłam wcześniej. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Rozumiem,  żeby  nie  opóźniać
prowadzenia  uchwały, przyjmujemy uchwałę w wersji przedstawionej na komisji, a na następnej

sesji wprowadzimy zmiany do tej uchwały, ponieważ te zmiany nie są, aż tak bardzo istotne i nie
dotyczą wszystkich mieszkańców Gostynina i nic się nie stanie jeżeli taką uchwałę podejmiemy. 



Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się-0

UCHWAŁA NR 326/LXVII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie
z  dnia  29  września  2015r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Opinia Komisji:

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna wraz z
poprawką: 

 w  §  10  dopisać  numer  telefonu  wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta (24) 236-07-38.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna wraz z poprawką:

 w  §  10  dopisać  numer  telefonu  wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta (24) 236-07-38.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do  uchwały. 

Za przyjęciem powyższych poprawek głosowano następująco:

Za- 14   Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Poprawki zostały przyjęte.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 14   Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 327/LXVII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 12

 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania
inwestycyjnego z Gminą Gostynin dotyczącego budowy drogi publicznej na odcinku od ul.
Kowalskiej do wsi Nagodów.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Na  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i  Budżetu  odbyło się  posiedzenie  z  przedstawicielami  Gminy tj.  Panem
Wójtem, Panem Przewodniczącym i Radnymi na którym wypracowano wspólne stanowisko
o wyrażeniu woli w celu przystąpienia  do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z
Gminą Gostynin dotyczącego budowy drogi publicznej na odcinku od ul. Kowalskiej do wsi
Nagodów.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 14   Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 328/LXVII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 13

Podjęcie rezolucji w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektowanych zmian w zakresie
reorganizacji nadzoru budowalnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Rezolucja  była  przedstawiana na
komisji,  uzyskała akceptację i dotyczy wyrażenia stanowiska co do projektowanych zmian
w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   Andrzej  Robacki  odczytał  rezolucję  –  treść  rezolucji
stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do rezolucji. 

Za podjęciem rezolucji głosowano następująco: 

Za- 13   Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1 

REZOLUCJA NR 329/LXVII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 14 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu –  opinia pozytywna wraz z  wnioskiem:
Przeznaczyć kwotę w wysokości 2.500,00 zł. na zorganizowanie koncertu pn. „Zaduszki
bluesowe”.  

Skarbnik Miasta  Bożena Sokołowska –  Szanowni  Państwo,  powyższy wniosek został
uwzględniony, został przekazany nowy projekt uchwały, nie mniej jednak wystąpiły nowe
okoliczności  w piątek,  wpłynęła  do Urzędu oferta  projektanta  na  realizację  zadania  pn.
„ Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 na Punkt  Przedszkolny”.  To zdanie
Państwo wprowadziliście do budżetu w miesiącu wrześniu i okazało się, że do końca roku w
całości, to zadanie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym, proponujemy, aby
rozpocząć  te prace projektowe i projekt zakończyć do końca marca przyszłego roku i nie
borykać się z problemami jakie wystąpiły w tym roku w związku z przygotowaniem punktu
przedszkolnego  na  1  września,  zaproponowaliśmy  taką  zmianę,  że  część  tego  zadania
przenosimy do przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji na 2018
rok, a w kwocie 4.612,00 zł. za wykonanie koncepcji oraz przygotowanie materiałów do
ustalenia lokalizacji celu publicznego do końca bieżącego roku. W związku z powyższym z
załącznika zadań jednorocznych zdjęliśmy kwotę 15.387,00 zł. i zaproponowaliśmy, żeby ją
przeznaczyć na zakup odkurzacza basenowego do pływalni miejskiej. Ten zakup znalazł się
w projekcie budżetu jednostki na przyszły rok. W związku z tym, żeby zagospodarować te
środki  i dołożyć z zadania, które w całości też nie będzie wykonane, proponujemy, żeby to
urządzenie zakupić w tym rok, aby nie obciążało budżetu przyszłego roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy te zmiany są w tym projekcie nr
3?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak są naniesione.  Pan Przewodniczący powinien
mieć projekt, w którym te zmiany zostały podkreślone. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  W
rozdziale 75023 w punkcie 1 mamy kwotę 27.940,00 zł. wynagrodzenia osobowe i składki
od nich naliczane i kwotę w punkcie 2 25.000,00 zł. zakup usług pozostałych, poprosiłabym
o rozwiniecie tego. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Jeżeli  chodzi  o  wynagrodzenia  były  one
uzasadniane.  Są to  środki  na  zatrudnienie  4 pracowników na nowe etaty w związku  z
powstaniem nowego  wydziału  dróg.  Zostali  przeniesieni  pracownicy  w wydziału  IGP i
jedna osoba ma być zatrudniona do wydziału IGP, dwie osoby do tworzonego wydziału na
pozyskiwanie środków i jedna osoba do wydziału finansowego, ponieważ jeżeli chodzi o



mój wydział jest sytuacja taka, że nie ma zastępstwa osoba, która zajmuje się prowadzeniem
całego  budżetu  miasta  Gostynina,  księgowaniem,  ewidencją  zarówno  dochodów  jak  i
wydatków,  ewidencją  realizowanych  projektów  unijnych.  Jest  tego  dość  dużo,  musimy
prowadzić szeroko rozbudowaną analitykę, a poza tym w razie choroby nie ma zastępstwa.
To jeżeli chodzi o mój wydział, a jeśli chodzi o inne wydziały to może Pani Burmistrz. Co
do wydatków pozostałych rzeczowych, to będzie 6.000,00 zł. na zakup energii cieplnej i
25.000,00 zł., część tej kwoty będzie przeznaczona na koszty związane z zakupem usług
pocztowych, bo te usługi wzrosły od miesiąca lutego i brakująca część na wynagrodzenia w
związku z zatrudnianiem obsługi prawnej. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  -
Chodziło  tylko  o  kwotę  25.000,00  zł.   A jaka  część  na  wynagrodzenia  w  związku  z
zatrudnieniem obsługi prawnej i jaka na część na usługę pocztową?

Skarbnik Miasta  Bożena Sokołowska –  Jeszcze również wywóz nieczystości  i  ścieki.
Opłaty  pocztowe  13.000,00  zł.,  10.000,00  zł.  obsługa  prawna  i  2.000,00  zł.  wywóz
nieczystości, energia cieplna 6.000,00 zł.    

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Ile 
kosztuje nas obsługa prawna miesięcznie? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – 3.000,00 zł. netto.   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – To jest
kwota na 3 osoby, tak?

Adwokat Tomasz Stefaniak – Tak.  

(obrady opuścił Rany Zbigniew Chorążek) 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak na trzy osoby. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

UCHWAŁA NR 330/LXVII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 15



Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 
29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Projekt był opiniowany i zostały uwzględnione w
nim te same zmiany, co w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

UCHWAŁA NR 331/LXVII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 16

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2018 rok. 

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – odczytał uchwałę, treść uchwały stanowi
załącznik do protokołu. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 332/LXVII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 17 

Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Protokół Państwo otrzymali, czy są
uwagi?

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej głosowano następująco: 

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0



Protokół LXVI został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 20 min. przerwy. 

( po przerwie…) 

Do punktu 18 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Była odpowiedź dla Pani Radnej Mystkowskiej w
sprawie Banku. Nie wiem czy ona będzie odczytana? 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Odczytała odpowiedź na interpelację  – treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu.
Pytałam  również  Panie  Burmistrz  o  początek  tej  kontroli,  czy  są  jakiekolwiek  inne
zobowiązania w stosunku do Banku i takich informacji tutaj nie ma.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Kontrola trwa i trwa, tak naprawdę około roku już
może  ona  trwać.  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  wniósł  zastrzeżenia  co  do  przyznania
lokali socjalnych, niezgodnego z prawem przyznania lokalu socjalnego dla poszczególnych
osób. Oczywiście ma to związek z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
29 lipca 2016 roku pracownicy Banku kontrolowali dokumenty na terenie Urzędu, co nie
znaczy, ze nie ma między nami żadnej prowadzonej korespondencji. Cały czas z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego prowadzona jest korespondencja, byliśmy również w Warszawie
w Banku,  rozmawialiśmy na  temat  kontroli.  Tak jak  wspominałem w piśmie,  jak tylko
będzie protokół pokontrolny ja państwa o wynikach kontroli poinformuję. Na ten moment
nie ma żadnych wniosków.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Pamięta Pan co do ilu mieszkań były zastrzeżenia?     

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Nie chcemy jeszcze tak szczegółowo mówić,
dopóki  ostatecznie  nie  zostaną  uzgodnione stanowiska  między Bankiem i  Urzędem.  Na
pewno  są  nieprawidłowości  i  o  tych  nieprawidłowościach  już  sygnalizowaliśmy
wielokrotnie, ale co ilości będzie mowa w wystąpieniu pokontrolnym, być może, że jeszcze
uda się coś wynegocjować.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Trochę ogólna odpowiedź, ale na ten moment tak
też możemy odpowiedzieć, jak tylko będą wnioski pokontrolne zostaniecie Państwo o nich



poinformowani.  Co do pozostałych pytań,  które  padły  –  Pan Radny Majchrzak pytał  o
interwencję przy ul. Zatorze?-  Zgodnie z umową termin opracowania mija 30 października
2017 roku i faktycznie problem jest, aczkolwiek w naszej ocenie jest to ewidentna wina
projektanta.  Projektant  składa  wyjaśnienia,  że  z  uwagi  na  przedłużające  się  procedury
administracyjne  w  szczególności  wydanie  decyzji  środowiskowej  o  uwarunkowaniach.
Wniosek firma złożyła 31 marca 2017 roku, a wszczęto postępowanie 19  maja, natomiast
decyzję  wydano  4  sierpnia  –  to  jest  jeden  z  powodów  opóźnień.  Drugi  powód  tj.
konieczność wystąpienia o wydanie pozwolenia wodno – prawnego, po otrzymaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  związane z nimi  przedłużające się  procedury
administracyjne.  Złożenie  wniosku  nastąpiło  25  sierpnia  2017  roku.  Postępowanie
administracyjne dalej jest w toku. Trzeci problem to konieczność przebudowy sieci gazowej
przebiegającej w pasie drogowym w ul. Hubalczyków. Według projektantów oni sygnalizują
w tym momencie termin zakończenia prac projektowych  wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę  na  styczeń  tego  roku.  Będziemy  robić  wszystko,  aby  ta  umowa  była  przez
projektanta wykonana, jeśli się nie wywiąże, wówczas będziemy naliczać kary umowne za
nieterminowe realizowanie umowy.  Pani Wiceprzewodnicząca pytała, czy gmina składała
wnioski do „Aktywnych Razem” o dofinasowanie działań wnioskowanych przez IDG? –
Przypomnę  może,  że  Państwo  w  lipcu  złożyliście  wniosek  „wnioskujemy  o  złożenie
wniosku o dofinansowanie w ramach prowadzonego naboru, przez lokalną  grupę działania
„Aktywni Razem” w następującym zakresie:  

 modernizacja fontanny zlokalizowanej przy MCK na małą fontannę multimedialną,

 budowa małej fontanny multimedialnej w centrum miasta na Rynku,

 modernizacja schodów na Dybance,

 modernizacja placu zabaw na osiedlu Targowa, wymiana urządzeń i zakup ogrodzeń

kilku nowych urządzeń. W najbliższym czasie zostanie oddany do użytku nowy blok,
z  powodu olbrzymiej  ilości  dzieci  na  tym osiedlu  budowa  placu  zabaw jest  jak
najbardziej zasadna,

 budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką na osiedlu Prusa,

 powiększenie  placu  zabaw na  osiedlu  Parkowa  między innymi  nowe urządzenia,

ogrodzenie,

 modernizacja skateparku i lodowiska w Gostyninie.  

Nie wnioskowaliśmy, ponieważ na wszystkie te rzeczy nie mamy dokumentacji, więc nie
było  zasadności.  Pomysł  może  ciekawy,  ale  nie  mamy  dokumentów,  wyjątek  stanowi
modernizacja skareparku i lodowiska, mamy jedynie opracowany PFU. Na inne działania
nie mamy żadnej dokumentacji.



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Panie
Burmistrzu mamy powołany zespół do spraw pozyskiwania środków unijnych i chodzi o to,
że o tych działaniach mówimy od początku kadencji. To są działania, które nie wymagają
wielkiego  wysiłku.  Pozyskiwanie  środków w ramach  fundacji  „Aktywni  Razem”   daje
możliwość zdobycia zewnętrznych środków, które nie będą kosztowały budżetu miasta, ale
my nie pozyskujemy żadnej dokumentacji, żeby mieć możliwość pozyskiwania środków.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ja odpowiadam na konkretne pytanie, jeżeli chodzi
o  to  pismo,  nie  mogliśmy  złożyć,  ponieważ  nie  mieliśmy  dokumentacji,  inną  kwestią
faktycznie jest, czy coś się robi w tej sprawie – nie robi się, bo na to nie mamy środków.
Proszę  Państwa,  żeby  móc  odnaleźć  dokumentacje  fontanny  przy  MCK  zajęło  nam  to
bardzo długo, nigdzie nie było dokumentacji na fontannę, która znajduje się przed Domem
Kultury,  więc  o  czym my  mówimy.  To  wymaga  opracowania  od  początku  wszystkich,
niezbędnych dokumentów. Kolejne pytanie o ul. Kujawy Pani Wiesławy Radeckiej, czy jest
planowane  umieszczenie  w  projekcie  budżetu? -  Projekt  jest  w  tym  momencie
opracowywany, w projekcie Burmistrza ta ulica się znajdzie w 2018 roku jako inwestycja
do projektu, który mam za zadnia złożyć do 15 listopada tego roku do Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

Do punktu 19

Sprawy różne.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynęło do Biura Rady Miejskiej
postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie pomówienia Andrzeja Robackiego oraz
innych członków Rady Miasta Gostynina ze stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina w
dniu  20  kwietnia  2017  roku  na  portalu  internetowym  Facebook.pl  przez  osobę
zamieszczającą  posty  na  grupie  „nie  dla  propagandy  IdG”,  która  poprzez  podanie
nieprawdziwych   informacji  naraziła Andrzeja Robackiego oraz innych członków Rady
Miasta  Gostynina  ze  stowarzyszenia  Inicjatywa  dla  Gostynina  na  utratę  zaufania
potrzebnego  do  sprawowania  funkcji  publicznej  –  w związku  z  niewykryciem sprawcy
postępowanie  umorzono,  pismo znajduje  się  do wyglądu w Biurze  Rady –  treść  pisma
stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Chciałam Państwa poinformować, że ze względu
na  sprawy  techniczne  przyjmowania  wpłat  w  kasie  urzędu  od  2  listopada  kasa  będzie
czynna w godzinach – poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 7³°- 14³°, we wtorek od
7³°- 16°°, po tych godzinach wpłat należy dokonywać w banku na rachunek urzędu, takie
ogłoszenie poszło już do telewizji kablowej, jest także zamieszczone na naszej stronie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Czy
w trakcie tych godzin jest jeszcze godzinna przerwa?  



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie ma. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Mam jeszcze jedną sprawę Panie Burmistrzu, o interwencję
na  Zatorzu,  mówię  ogólnie  o  Zatorzu,  mogę  powiedzieć  także  o  ulicy  Kolejowej,  Pani
Skarbnik na pewno potwierdzi jak ta  ulica wygląda.  Prosiłbym o uzupełnienie ubytków
masą bitumiczną, bo jest bardzo dużo ubytków na ul. Kolejowej i może dałoby radę wysłać
równiarkę na Zatorze  bo stan dróg jest  tam katastrofalny.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Niestety, ale muszę  Pana zmartwić Panie Radny,
mamy  problem,  ponieważ  w  tym  momencie  nie  mamy  już  środków  na  zakup  masy
bitumicznej, jest to ul Kolejowa, teren zamknięty, ale zajęlibyśmy się tym tematem gdyby
były środki  na  masę bitumiczną.  Co do wyrównania  dróg,  jest  podpisana już  umowa z
firmą, która ma poprawić stan nawierzchni dróg gruntowych –chyba do 1 tygodnia listopada
jest  zakończenie  umowy,  więc  myślę,  że  w  najbliższych  dniach  drogi  gruntowe  będą
poprawione. 

Radny Tadeusz Majchrzak –  Panie Burmistrzu, a czy prowadził Pan rozmowy z PKP o
przejęcie  drogi  Kolejowej?.  Chodzi  o  to,  że  przychodzą  do  mnie  mieszkańcy  osiedla
Zatorze,  którzy  chcą  sprzedawać  tam działki  pod budowę domów jednorodzinnych,  ale
niestety jest to utrudnione ze względu, iż Starostwo nie chce wydawać pozwoleń ponieważ
nie ma drogi dojazdowej. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  W piątek po mojej interwencji u Pana Wojewody
Mazowieckiego,  temat  został  po  raz  kolejny  naświetlony  odpowiednim  władzą.
Prawdopodobnie  jeśli  nie  w  tym  tygodniu,  to  w  przyszłym  będę  spotykał  się  z
przedstawicielami  Ministerstwa  Infrastruktury  i  osobami  związanymi  z  tematem
dotyczącym kolei, żeby w tych tematach próbować szukać rozwiązania.

Radny Tadeusz Majchrzak -  Żeby nie blokowali wyjazdu do ul. Kolejowej, żeby ludzie
mogli dostać pozwolenie na budowę.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  To są właśnie przepisy, przypomnę, że w skutek
negocjacji, jeden z warunków, który postawiło PKP to przejęcie budynku dworca PKP  i
zagospodarowania  tego  budynku,  również  z  uwzględnieniem zabezpieczenia  miejsca  na
prowadzenie kasy i poczekalni dla korzystających z PKP plus jeszcze inne obwarowania. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Bo ten okręg się tam nie rozwija, przez to, że nie ma drogi.

Burmistrz  Miasta Paweł  Kalinowski  –  Jest  w planie  wykup drogi  równoległej  do  ul.
Kolejowej i w najbliższym czasie dojdzie do spotkań z niektórymi mieszkańcami, którzy w
tym temacie również przychodzą do Urzędu.  

Radna Wiesława Radecka –  Panie  Burmistrzu ul.  Fabiszewskiego,  tam są trzy bardzo
wąskie uliczki, przy końcu ona nie ma asfaltu, mamy teraz nowy wydział, gdyby można
było  nawieść  gruzu.  To  jest  ta  ostatnia  uliczka,  bo  jest  tam  ul.  Wesoła,  Żytnia,
Fabiszewskiego i  jest odcinek, gdzie nie ma zupełnie asfaltu, tworzą się wielkie kałuże.



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Proszę Państwa mam taką prośbę do
Państwa Radnych, aby tego typu pytania zadawać w odpowiednim punkcie,  wtedy  Pan
Burmistrz ma odpowiedni czas, żeby przygotować  odpowiedź, a w sprawach różnych jest
to  nowe  otwieranie  dyskusji  zupełnie  niepotrzebnej.  Przygotujcie  zawsze  pytania,  czy
zapytania w punkcie na początku sesji i wtedy w punkcie „odpowiedzi na zapytania” Pan
Burmistrz będzie tej odpowiedzi udzielał. Sprawy różne są od tego zgodnie ze Statutem,
żeby przekazać jakieś oświadczenia, komunikaty, zawiadomienia, zaproszenia.

 

Do punktu 20 

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zamykam posiedzenie LXVII sesji
Rady Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki  


