
Protokół Nr LXX/2017 

z posiedzenia LXX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie 

VII kadencji z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Stan – 15

Obecni – 12

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o 
godzinie 15.30.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Otwieram obrady LXX sesji Rady
Miejskiej  VII  kadencji.  Witam Pana  Burmistrza  Pawła  Kalinowskiego,  witam Zastępcę
Burmistrza Panią Halinę Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam
Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Adwokata Pana Tomasza Stefaniaka, witam Panią
Katarzynę  Jasińską  Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony
Środowiska,   Witam  Pana  Dariusza  Lasotę  z  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony
Środowiska, witam Pana Kazimierza Majchrzaka działacza sportowego, 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. 

Radni nie zgłaszali uwag do porządku. 

Za przyjęciem porządku  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. Wręczenie  nagrody  Gminy  Miasta  Gostynina  Panu  Kazimierzowi  Majchrzakowi
działaczowi sportowemu. 

4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  stanie  środowiska  na
obszarze  województwa  mazowieckiego  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  Miasta
Gostynina za rok 2015,  2016 i 2017).

7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018;

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

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

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

 dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;

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

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

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

 dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2028.

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

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba
z Gostynina w Gostyninie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2021. 



13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy
Miasta Gostynina do 2022 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w
Gostyninie. 

15. Podjęcie uchwały sprawie zmiany nazwy ulicy.

16. Podjęcie rezolucji w sprawie przywrócenia w Gostyninie nocnej i  świątecznej opieki
zdrowotnej. 

17. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2017.

18. Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2017. 

19. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad.                                           

Do punktu 3

Wręczenie  nagrody  Gminy  Miasta  Gostynina  Panu  Kazimierzowi  Majchrzakowi
działaczowi sportowemu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Na moje  ręce  Przewodniczącego
Rady,  wpłynął  wniosek  Miejskiego  Klubu  Sportowego  Mazur  Gostynin  o  przyznanie
nagrody dla Pana Kazimierza Majchrzaka w uzasadnieniem:

„Miejski  Klub  Sportowy  „MAZUR”  Gostynin  szczyci  się  ponad  90  letnią  tradycją.
Stowarzyszenie  nasze  zrzesza  ok  140  czynnych  zawodników sekcji  piłki  nożnej  w 6-ciu
grupach wiekowych. Najstarsza grupa – seniorzy reprezentują nas, nasze miasto, region w
rozgrywkach  4-to  ligowych  na  boiskach  Mazowsza.  Klub  wzorowo  współpracuje  z
władzami  samorządowymi,  placówkami  oświatowymi  oraz  przedstawicielami  lokalnego
biznesu. Przykładem tu jest Pan Kazimierz Majchrzak – Prezes Firmy IZOLBET Gostynin.
Od kilku lat Pan Majchrzak, bezinteresownie, czynnie zaangażował się w działalność Klubu
„Mazur”. Wieloletnia współpraca, wspólna realizacja inicjatyw  w zakresie działalności
Klubu  przyczyniła  się  w  znaczny  sposób  do  rozwoju  Klubu.  Dzięki  tym  działaniom,
systematycznej i wytężonej pracy – sportowcy osiągają sukcesy, a Klub „MAZUR” stał się
cenioną marką centralnej Polski. W związku z powyższym tak jak w sentencji uzasadnienia
wniosku, uważamy, że Pan Kazimierz Majchrzak w pełni zasługuje na wyróżnienie”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,
zgodnie  z  procedurą  należało  zaopiniować  ten  wniosek  przez   odpowiednią  komisję.



Odczytam Państwu protokół z posiedzenia Komisji ds. nagród i wyróżnień sportowych  z
dnia 27 grudnia 2017.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  odczytał  protokół  –  treść  protokołu
stanowi załącznik.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Przystąpimy  teraz  do  wręczenia
nagrody, o dalsza cześć poproszę Pana Burmistrza.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odczytam: „Nagroda Gminy Miasta Gostynina dla
Pana  Kazimierza  Majchrzaka   za  zaangażowanie  w  działalność  Klubu  „Mazur”  i
popularyzację sportu  na terenie miasta, uchwała nr 94/XV/2015 roku Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięcia w
działalności sportowej zmieniona uchwałą nr 318 z 2017 roku. Gostynin dnia 28 grudnia
2017  roku  w  podpisach:  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  oraz  moja
osoba”.  Gratulacje Panie Kazimierzu.

Nastąpiło wręczenie nagrody Panu Kazimierzowi Majchrzakowi przez Burmistrza Miasta
Gostynina oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Pan Kazimierz Majchrzak – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, w
podziękowaniu za przyznaną mi nagrodę, chciałem złożyć zapewnienie, że w dalszym ciągu
będę wspierał Gostyniński sport, zaś przyznana mi nagroda niebawem znajdzie miejsce na
boisku Mazura.   

Do punktu 4

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta Paweł  Kalinowski  – Przedstawił  sprawozdanie  za okres od dnia 27
listopada 2017 roku do dnia 19 grudnia 2017 roku – treść sprawozdania stanowi załącznik
do protokołu. 

Radna Magdalena Augustyniak – Chciałam zapytać, ponieważ w zakresie planowania i
gospodarowania przestrzennego Pan Burmistrz mówił, że wydano jedną decyzję  o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, co to będzie?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  - Sprawdzę i odpowiem potem. 

Radni nie zgłaszali więcej zapytań do sprawozdania. 

Do punktu 5

Interpelacje i zapytania Radnych. 

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



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mam
dwa pytania, chodzi o rzekę Skrwę. Na wysokości ul. Dybanka było ostatnio czyszczenie,
nawet z informacji ze sprawozdania Pana Burmistrza to wynika, nie mniej jednak znowu
jest  napływ  nieczystości,  gałęzi,  które  powodują  spiętrzanie  się  wody,  chciałabym
dowiedzieć  się  czegoś  więcej,  bo  to  jest  chyba  problem  tylko  na  jednym  odcinku  na
wysokości  ulicy Dybanka i  w okolicy ul.  Parkowej,  na tych dwóch spiętrzeniach,  jakie
możecie podjąć Państwo działania, żeby mieszkańcom nie dostawała się woda do piwnic i
garaży?.  Kolejna  kwestia,  chciałabym  dopytać  jak  wygląda  sytuacja  w  2017  roku  z
umorzeniami, zwolnieniami od podatku i rozłożeniami na raty, za 2017 rok. 

Radna Wiesława Radecka – Chciałabym zadać pytanie w imieniu mieszkańców dotyczące
środków na ul. Kujawy, czy to będzie uwzględnione na rok 2019, bo jest w tym momencie
określone, że na dalsze lata, czy można tak przedstawić, że te środki będą na 2019 rok? 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Chciałabym ewentualnie uzupełnić pytanie koleżanki – czy Pan Burmistrz będzie zamierzał
pozyskiwać dotację na budowę tej drogi, bo tak jak wspominaliśmy na komisjach znajduje
się to w strefie staromiejskiej, mamy opracowany Gminny Program Rewitalizacji, mamy
przygotowany projekt tej  inwestycji,  także wszystkie wymagania, które są niezbędne do
pozyskania  środków spełniamy. 

Radny Jan Głodowski –  Panie  Burmistrzu,  chciałbym otrzymać na piśmie odpowiedź,
odnośnie podstaw prawnych co do podwyżki wody i ścieków.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ale której podwyżki?

Radny Jan Głodowski – Tej ostatniej.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Za wodę?

Radny Jan Głodowski – Tej, która była ostatnio zatwierdzona.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Ale  nie  były  zatwierdzone  podwyżki,  o  którą
podwyżkę chodzi?  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – To są
rozporządzenia krajowe.

Radny Jan Głodowski – Ta, która jest teraz i obowiązuje z dniem dzisiejszym, nazwijmy
to, chciałbym podanie podstawy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odpowiedź ustana będzie udzielona
w odpowiednim punkcie, a pisemna dostarczona Panu Radnemu. 



Do punktu 6 

Informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  stanie  środowiska  na
obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Gostynina
za rok 2015, 2016 i 2017).

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska –  Chcieliśmy  przedstawić  Państwu  krótką  informację  o  stanie  środowiska  w
Województwie Mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Gostynina. Pierwszą
część zaprezentuje kolega.

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Przedstawił
informację  (prezentacja)  o  stanie  środowiska  w  województwie  mazowieckim  ze
szczególnym uwzględnieniem Powiatu Gostynińskiego i Miasta Gostynin w 2016 roku  –
treść stanowi załącznik do protokołu.

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska – przedstawiła informację o działalności kontrolnej w Mieście Gostynin w 2016
roku- treść stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chciałbym powiedzieć, co w ostatnich miesiącach
się wydarzyło w temacie odpadów przy ul. Ziejkowej, od sierpnia. W sierpniu tego roku
została ponownie wydana decyzja na usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do
składowania,  na  wieczystego  użytkownika  nieruchomości,  która  uprawomocniła  się  19
września 2017 roku  z 30 dniowym terminem jej wykonania. Dnia 30 października zostało
wysłane upomnienie o ciążącym obowiązku,  dnia 22 listopada wydano postanowienie o
nałożeniu kary wysokości 10.000,00 zł. z terminem 14 dni na uiszczenie kary i 21 dniowym
terminem  na  usunięcie  odpadów,  wykonanie  obowiązku  nałożonego  decyzją.  List  z
postanowieniem został wysłany przez pocztę, do urzędu został zwrócony 12 grudnia, czyli
w  tym  miesiącu  z  adnotacją,  że  list  nie  został  podjęty  w  terminie.  Zgodnie  z  wyżej
wymienionym postanowieniem termin usunięcia odpadów upływa z dniem 2 stycznia 2018
roku.  Równolegle  prowadzimy rozmowy z  Ministerstwem Środowiska,  ale  jak  Państwo
widzicie,  na razie jest  to  bezskuteczne.  Mam nadzieję,  że w przyszłym roku,  ten temat
zostanie przez nas wszystkich zrealizowany, bo nie ma innego wyjścia. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Chciałabym dopytać, skoro Państwo przez tyle lat  zauważali  nieprawidłowości w firmie
EKOLIDER,  czy  wy  jako  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  wystąpiliście  o
ukaranie tej firmy w jakikolwiek sposób?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska – Ta decyzja była wydana bodajże  w 2014 roku,  my wnioskowaliśmy przede
wszystkim o unieważnienie tej decyzji, ponieważ ona od razu nam się nie podobała, była
niemożliwa do realizacji. Wnioskowaliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o
unieważnienie tej decyzji, kolegium nie podjęło takiej decyzji. Wnioskowaliśmy ponownie



o cofnięcie tej decyzji do Starosty i ta decyzja została cofnięta. Z chwilą cofnięcia takiej
decyzji, którą wyda Starosta, podmiot ma obowiązek niezwłocznego usunięcia odpadów, a
jeżeli nie, to prowadzi się egzekucję. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  – Ja
rozumiem,  ale  wspominali  państwo,  że  na  miasto  została  nałożona  kara,  która  została
odroczona do 2022 roku jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, więc moje pytanie jest takie –
czy prywatnego właściciela nieruchomości, czy też właściciela firmy  nie można ukarać w
ten sam sposób jak karane jest miasto?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska – To są dwie różne kwestie, Firma EKOLIDER została ukarana karą wysokości
100.000,00 zł.,  oni się od tej decyzji odwołali i  decyzja nie została jeszcze rozpatrzona.
Ponadto kierowaliśmy kilka wniosków do Prokuratury, było 5 wniosków do Prokuratury.
Pierwszy wniosek zakończył się nawet aktem oskarżenia, ówczesny Prezes EKOLIODERA
został ukarany. Co prawda ta kara nie była duża.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Chyba
1.000 zł.? 

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska –  Nie,  to  kara  grzywny,  to  był  wniosek z  kodeksu karnego,  był  karany  karą
grzywny  do  600  stawek  dziennie,  ale  to  nie  o  to  chodzi.  W następnym roku  te  same
naruszenia się powtórzyły, my kierowaliśmy wnioski do Prokuratury o zanieczyszczenie
środowiska,  o  fałszowanie  dokumentów  o  przekazywanie  odpadów  osobom
nieuprawnionym  i  dodatkowo  były  jeszcze  przypadki  porzucenia  odpadów  przy  ul.
Kutnowskiej, ale to jest gmina Gostynin, więc może Państwa to nie dotyczy. Postępowania
zostały  objęte  nadzorem  przez  Prokuraturę  Okręgową  i  z  tego  co  wiem,  ma  być
sformułowany akt oskarżenia pod koniec tego roku. My będziemy się o to dowiadywać, bo
na bieżąco interesujemy się, czy w końcu będzie ten akt oskarżenia przeciwko władzom tej
spółki. Nie ma kontaktu z firmą, nie ma ustanowionego przedstawiciela spółki,  jest wpis w
KRS, ale nie ma przedstawiciela spółki. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Co do
pierwszej części prezentacji, dopytam jeszcze o zanieczyszczenie środowiska, bo z Pańskiej
wypowiedzi, ale może ja to źle zinterpretowałam wynika, że te zanieczyszczenia na terenie
Województwa Mazowieckiego, jest duże, czy niskie, chodzi o dwutlenek węgla, dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu?

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Generalnie,
na  terenie  Województwa Mazowieckiego możemy powiedzieć,  że  albo są  przekroczone
standardy, albo nie są przekroczone. Klasa C świadczy o tym, że standardy są przekroczone,
to  wynika  z  różnych  kalkulacji,  bo  mogą  to  być  kalkulacje  albo  pomiarowe,  akurat  w
przypadku  Gostynina  nie,  tylko  są  to  kalkulacje  związane  z  modelowaniem



matematycznym, czyli programowym określeniem, czy występują przekroczenia na danym
terenie i dla jakiego obszaru. Powiem tylko jeszcze, że Płock ma inną klasę, niż inne strefy,
pod względem PM 2,5, ponieważ w Płocku ten pył nie został przekroczony. W Warszawie
zostały  przekroczone  standardy  jeżeli  chodzi  o  tlenki  azotu,  ale  to  jest  związane  z
komunikacją. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –
Pytam,  ponieważ   Gmina  Miasta  Gostynina  zleciła  opracowanie  Programu  Ochrony
Środowiska i jest informacja, że w 2016 roku w mieście, strefa mazowiecka odnotowano
niski  poziom stężeń,  w większości  monitorowanych zanieczyszczeń w zakresie  stężenia
takich jak: dwutlenek węgla, siarki, azotu, benzenu, arsenu, litu. Czyli te dane są zgodne?

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Tak dane są
prawidłowe, przekroczenia standardów dotyczyły tylko pyłów zawieszonych i generalnie w
całej Polsce. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  Z
poprzedniej  prezentacji  wynikało,  że  jest  bardzo  czysto,  z  Programu  wynikało,  że  jest
świetna jakoś powietrza, a nie mniej jednak są jakieś rozbieżności, między tym co Państwo
mówicie. 

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska – Nigdzie nie ma świetnej jakości powietrza, niestety, ma na to wpływ przede
wszystkim niska emisja, ale  także transport komunikacyjny.

Radna  Wiesława  Radecka -  W  jaki  sposób  przewidujecie  Państwo  kontrolę  i
egzekwowanie od mieszkańców, którzy będą palić masami? 

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska- W przypadku osób fizycznych, nie prowadzających działalności  gospodarczych,
od kontroli jest Pan Burmistrz, zgodnie z art. 378 Prawa Ochrony Środowiska  i niestety na
Panu Burmistrzu będzie spoczywał ten obowiązek. Na Panu Burmistrzu ciąży bardzo dużo
obowiązków, przede wszystkim kontrola użytkowników pieców. Chciałabym także zwrócić
uwagę  na  nadzór  nad  kanalizacją  deszczową,  mieliśmy w tym roku,  kilka  przypadków
niekontrolowanego wpływu ścieków i zanieczyszczeń do kanalizacji, również nielegalnego
spalania odpadów w piecach.  

Radna Wiesława Radecka – Czy kara jest ogólna?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska- Są kierowane wnioski do Sądu, kara może wynosić 5 tys. 

Radna  Urszula  Pieniążek  –  Chciałabym zapytać  o  nasze  wysypisko,  czy  sprawa  jest
zamknięta?



Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska-  Tak  jak  mówiłam,  wysypisko  jest  zamknięte  i  mam  nadzieję,  że  odpady  w
niekontrolowany sposób tam nie trafiają, bo składowisko zostało prawie w pełni przykryte,
tylko tak jak mówiłam chodzi o monitoring tego składowiska.    

Radny Jan Głodowski – Robiliście Państwo ten monitoring?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska – Monitoring prowadzi zarządzający, jeśli nie ma zarządzającego,  przejmuje to
organ Gminy.

Radny  Zbigniew  Chorążek –  Korzystając  z  okazji,  dopytam  o  kilka  spraw.  Pan
wspominał,  że  jest  przekroczony  azot  w  Skrwie  Lewej,  jedną  z  przyczyn  jest  nasza
oczyszczalnia ścieków, ale co jeszcze, bo nie wydaje mi się, żeby było to tylko to?  

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – To mogą
być rożne rzeczy, np. rolnictwo, nielegalne odprowadzenia, oczywiście wydaje się, że tego
jest coraz mniej, ale nie możemy wykluczyć czegoś takiego. 

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska  - Dodam, że to są obszary szczególnie narażone na związki azotu, bo od tego
roku, zgodnie z nową Ustawą Prawo Wodne, obszar całego kraju jest szczególnie narażony
na związki azotu, więc wszystko może na to wpływać, nielegalne spływy, rolnictwo także.
Będzie podjęty nadzór przez nas. 

Radny  Zbigniew  Chorążek –  Kontynuując,  w  te  wakacje  Skrwa  Lewa  bardzo
nieprzyjemnie pachniała i jak to zgłosić, aby interwencja była jak najszybsza, czyli jeśli
mieszkańcy  zauważają  cokolwiek,  co  zrobić,  żeby  droga  administracyjna  nie  była  taka
kręta?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska   - Wykonać telefon do nas.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  A
mail, ja pisałam swego czasu maila. 

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska   -  Pisała  Pani  do  Nas  maila,  nie  było  reakcji?  –  na  pewno była,  ponieważ
prowadzimy monitoring tej rzeki. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Nawet
wyniki badań przesyłałam Państwu z poprzednich lat, więc podano, że nie zostały wskazane
miejsca w których zostały pobrane. 

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Wcześniej
mówiłem na  temat  różnego  rodzaju  monitoringu,  nie  chciałem tak  bardzo  wchodzić  w
szczegóły,  bo  to  by  bardzo  zagmatwało  sprawę,  ale  tutaj  był  normalnie  prowadzony



monitoring, taki jak na wszystkich rzekach, ale ze względu na to, iż zauważaliśmy, że w
jednym punkcie  tj.  ul.  Ziejkowa na  Skrwie  Lewej  bardzo wysoką  zawartość  związków
azotu.  W  związku  z  tym,  został  określony  monitoring  tzw.  badawczy,  czyli
uszczegółowiający. Czekaliśmy skąd te związki azotu mogą wypływać.

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska  - Była taka historia, że po prostu przelały się ścieki do kanalizacji deszczowej,
zapchały  się  studzienki  i  to  też  był  incydent,  że  doszło wtedy do zanieczyszczenia,  ale
przede wszystkim wpływ ma tutaj oczyszczalnia ścieków. Jest tam problem z odpływem
tych  ścieków,  nie  ma  sprawnego  odpływu,  zrobiły  się  tereny  bagienne,  bobry  podjęły
zaawansowane działania i z tym też jest problem.   

Radny Zbigniew Chorążek  - Bardziej dopytuję o miejsce na wysokości Zalewu.

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Tutaj gdzie
ul. Dybanka? 

Radny Zbigniew Chorążek  -  Tak.  I  jakby kontynuując to  pytanie,  w jaki  sposób wy
reagujecie na to, dostajecie telefon i co robicie?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska   -  Jeżeli  jest  takie  zgłoszenie,  to  przede  wszystkim  udaje  się  tam  grupa
pomiarowa.

Radny Zbigniew Chorążek – W jakim czasie?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska   - Niezwłocznie, może być różnie, mamy też swoje ograniczone możliwości, więc
może nie tego  dnia,  ale  staramy się  dojść do tego,  badamy, zawsze prosimy o pomoc
pracowników Urzędu Miasta, ponieważ mogą być jakieś nielegalne wyloty wspólnoty, która
ma szambo, to są różne historie, więc takie zgłoszenia przyjmujemy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska –  Mystkowska –  Ta
sytuacja o której Pani wspominała, gdy doszło do przelania, to z którego miejsca to było?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska   -  Nie  pamiętam  dokładnie,  poproszę  o  maila  to  wyjaśnię  to,  bo  nie  chce
wprowadzić Pani w błąd. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Bo my
cały czas mówimy z kolegą o rzece na wysokości osiedla Wspólna.  

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  - Ale to jest
chyba wcześniej, to jest powyżej tego punktu w Gostyninie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Na
wysokości Zalewu, jest to praktycznie początek rzeki.



Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska    - Ostatnio był tam problem ze zbiornikiem retencyjnym, zostały wprowadzone
ścieki ze Wspólnoty. Nie chcę wchodzić w szczegóły.

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska – Prywatne, przy ul. Zakładowej.

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska     - Właśnie przy ul. Zakładowej, tam chyba Firma BUDROX zarządza, były
problemy i tutaj generalnie zagospodarowanie ścieków komunalnych i wywóz nieczystości,
zgodnie  z  Ustawą  o  Utrzymaniu  Czystości  i  Porządku   w  Gminach  zajmuje  się  tym
Burmistrz,  dlatego mówię my przekazywaliśmy tą  sprawę,  pan dzwonił  ze Wspólnoty i
twierdził,  że ścieki zostały wypompowane do zbiornika retencyjnego i  że one śmierdzą,
więc może tu też mogła być jakaś pośrednia przyczyna.

Radny Zbigniew Chorążek – Czy możecie w jakiś sposób dotować  oczyszczanie jezior? 

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska - Nie, nie mamy takich możliwości. 

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Padło takie
nieporozumienie, bo my nie jesteśmy funduszem, tylko inspekcją. 

Radny  Jan  Głodowski –  Mam do  Państwa  dwa  pytania  –  pierwsze,  mówiliście  o  50
hektarowych  akwenach  wodnych,  czy  mniejsze  też  będziecie  badali,  czy  to  będzie  w
waszym zakresie,  a  jeżeli  nie  to  w czyim?.  Druga  rzecz  –  koleżanka  pytała  o  sprawy
wysypisk, co robicie jako Inspektor Środowiska w tym temacie, czy macie jakąś prognozę,
doświadczenie w tym, co zrobić dalej, bo zasypać to nie problem, tylko co dalej, bo zostaje
bomba ekologiczna. Czy Państwo jako Inspektorat Środowiska  macie jakąś alternatywę
wyjściową do likwidacji tych wysypisk, czyli tzw. rekultywacji? 

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska  –  Generalnie  gospodarką  odpadami  na  terenie  Województwa  Mazowieckiego
kieruje Marszałek Województwa, on składa programy i dzieli Województwo na regiony.
Kolega mówił, że ten teren leży w regionie Płockim, zgodnie ze zaskarżoną wcześniejszą
uchwałą to były region centralny, ale tak jak mówię, tym kieruje Marszałek. Bezpośrednio
odpady  komunalne  nie  mogą  trafić  na  składowisko  odpadów,  one  powinny  trafić  do
Regionalnej  Instalacji  Zagospodarowania  Odpadów,   gdzie  podlegają  mechaniczno  –
biologicznej  obróbce.  To  są  rygorystyczne  wymogi  jak  ten  odpad  może  trafić  na
składowisko. Cała ta polityka polega na tym, że ogranicza się ilość odpadów składowanych.
Naszą rolą jest kontrolowanie Instalacji. Zasadą jest to, żeby odpady komunalne trafiały do
Regionalnych Instalacji, a nie Instalacji zastępczych, a zdarza się tak, że odpady nawet z
terenu  miasta  trafiają  też  do  Instalacji  zastępczych,  gdzie  są  w  gorszy  sposób
zagospodarowane, ale  przedsiębiorstwa zastępcze są konkurencyjne, ponieważ proponują
niższe ceny. Nasza zasada jest taka, żeby odpady trafiały tylko do Regionalnej Instalacji
Zagospodarowania  Odpadów,  w przeciwnym razie  jeżeli  nie  trafiają,  gmina  nakłada  na



przedsiębiorców kary. Jeżeli gmina nałoży raz karę, a przedsiębiorstwo popełni znów taki
proceder,  wówczas  można  wycofać  koncesję  i  nie  będzie  mógł  przekazywać  odpadów.
Dlatego co roku weryfikujemy sprawozdania od  samorządów, jak się ogranicza ilość tych
odpadów  wykonywanych  na  składowisku.  Także,  te  czasy,  kiedy  odpady  trafiały  na
wysypiska, gdzie było dużo dzikich wysypisk, uważam, że minęły, bo jest inna polityka w
tym zakresie. 

Radny Jan  Głodowski – A czy Państwo nie możecie inicjować np. utylizacji nieczystości
stałych, nie spalaniem, mówię o utylizacji, tu są fundusze nie tylko nasze, ale i norweskie,
więc dlaczego nikt się tym od góry nie zajmie, tylko karać?

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska  - My jesteśmy organem kontrolnym, my nie inicjujemy tych działań, my mamy
nałożone takie zadania w ustawie o inspekcji ochrony środowiska, musimy dyscyplinować,
a od tego jest  Marszałek Województwa Mazowieckiego,  on kieruje  polityką gospodarki
odpadami. Pan mówi utylizacja – ja znam utylizację poprzez składowanie, spalanie.   

Radny Jan  Głodowski – Nie, utylizowanie w temperaturze powyżej 2,5 tys. stopni gdzie
żaden  dym nie wychodzi w powietrze, ale nie spalanie, zaznaczam, bo to są dwie różne
rzeczy. 

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska – Zgadza się, ale to są szczegóły. 

Radny Jan  Głodowski – Proszę Panią to są dwie różne rzeczy, czy wy możecie jako firma,
jako środowisko zaproponować cokolwiek w górę, żeby się tym zająć?   

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska –  Zadawał
Pan  też  pytanie  odnośnie  jezior,  zgodnie  z  Państwowym monitoringiem środowiska  na
terenie całego kraju są objęte monitoringiem jeziora o powierzchni powyżej 50 hektarów,
stąd wzięło się 6 jezior na terenie Województwa Mazowieckiego i stałym monitoringiem są
objęte tylko te jeziora. Kiedyś były badane wszystkie jeziora, w tej chwili już nie są. To
wynika z tego, że nie da się tego wszystkiego zrobić, bo jest to strasznie dużo badań, jest to
12 poborów w roku na każde jezioro i jest to masa pracy, a to nie są tylko jeziora, bo jeszcze
również rzeki, powietrze, także trzeba to zrównoważyć.  

Radna Wiesława Radecka – Ponieważ jesteśmy przy jeziorach, odnośnie jeziora Białego,
jest  to  nasza  chluba  i  podkreślaliście  Państwo  bardzo  dobry  stan  wody,  ale  nie  było
procentowych sytuacji podanych na przestrzeni lat, jak Państwo oceniacie jezioro Białe, bo
jest to monitorowane jezioro.

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Tak, jest
monitorowane. Akurat jezioro Białe jest objęte szczególnym monitoringiem, ponieważ jest
jeziorem o najwyższych walorach przyrodniczych i jeśli chodzi o wprowadzanie ścieków…



Radna  Wiesława  Radecka -   Czy  mieliście  Państwo  takie  przypadki  na  przestrzeni
ostatnich paru lat, jakieś zgłoszenia? 

Kierownik  Delegatury  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  Katarzyna
Jasińska – Jeżeli chodzi o takie sytuacje, to głównie do gminy należy zgłaszać.  

Pan  Dariusz  Lasota  z  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska –  My
działamy wtedy, jeśli dostajemy informację, że np. samochód przyjechał i wylewa jakieś
płynne nieczystości do jeziora, natomiast w innych sytuacjach jest to gestia gminy. Ta ocena
jest  za  rok  2016,  za  rok  2017  nie  mamy jeszcze  takiej  oceny,  ale  prawdopodobnie  w
najbliższych dniach będziemy mieli taką ocenę i będzie to na stronie internetowej. 

Radna Wiesława Radecka – Ale, czy jest na tym samym poziomie, czy jednak spada?

Pan  Dariusz  Lasota  z  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska –  W
szczegółach aż tak tej sprawy nie znam, jeżeli chodzi o Województwo Mazowieckie jest
najlepsze, natomiast być może w którymś z tych wskaźników są jakieś zmiany, ale nie jest
to widoczne, jezioro cały czas zachowuje najwyższe parametry. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dopytam  jeszcze  o  jezioro
Lucieńskie, co jest główną przyczyną takiej klasy czystości, kiedyś było porównywalne z
jeziorem Białym, a w tej chwili widzę z danych, że jest w innej klasie czystości, co jest
główną przyczyną?

Pan Dariusz Lasota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Czasami
ciężko jest mówić o przyczynach, zwrócę tutaj uwagę, ze mamy zły stan wód w Skrwie
Lewej, a rzeka zasila jezioro Lucieńskie.   

 

Do punktu 7

Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018; 

 Odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu,

 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 Odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu,

 Dyskusja nad wniesionymi poprawkami,

 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018,

Opinie komisji:



Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia negatywna. 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia negatywna. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z poprawkami. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna wraz z poprawkami. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Zaczniemy  od autopoprawek,  a  później

przejdziemy do poprawek zgłoszonych przez komisję. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, zostały złożone dwa projekty uchwał

opracowane i przedstawione. Jeden projekt Uchwały Budżetu Miasta Gostynina na 2018 rok i drugi

projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Obydwa projekty

zostały złożone wraz z wymaganymi  załącznikami.  Do tych projektów chciałam zgłosić  dzisiaj

następujące autopoprawki. 

Dochody bieżące:

W dziale 750 rozdział 75023 proponujemy przenieść kwotę  13.365,94 zł. do działu 756 rozdział

75615 § 310 tj. podatek od nieruchomości od osób prawnych. Poprawka wynika z tego, że są to

środki, które wpłynęły jako dotacja na realizację projektu „Sprawność -kompetencja – satysfakcja-

wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”. Środki były

ujęte na rok 2018, wprowadzamy je do budżetu, ponieważ wpłynęły w tym roku do budżetu. 

W  dziale  756  rozdział  75615  §  340  kwota  13.500,00  zł.  zwiększenie  podatku  od  środków

transportowych od osób prawnych.  

W dziale 756 rozdział 75615 § 310 kwota 20.000,00 zł. zwiększenie podatku od nieruchomości od

osób fizycznych.

W  dziale  756  rozdział  75615  §  340  kwota  15.330,  00  zł.  zwiększenie  podatku  od  środków

transportowych od osób fizycznych.

W dziale 756 rozdział 75618 § 0020 kwota 13.0000,00 zł. zwiększenie podatku dochodowego od

osób prawnych. 

Jak już powiedziałam, z uwagi na to, że przechodzą one z 2018 roku, ale również wpłynęły po

złożeniu projektu wnioski zarówno z Wydziałów Urzędu Miasta jak i od Dyrektora Miejskiego

Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych, a mianowicie, żeby zwiększyć o kwotę 7.500,00 zł. na

zakup  usług  pozostałych  na  opracowanie  dokumentacji  dotyczącej  kąpielisk,  kolejny  wniosek

wpłynął z Wydziału IGP, aby zwiększyć na realizację zdania inwestycyjnego pod nazwą remont



budynku garażowego zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. 3-go Maja 43, jest to szacunkowa

kwota 25.000,00 zł., będą to w zasadzie usługi remontowe, nie zadanie inwestycyjne.  

W  dziale  750  rozdział  75023  §  4390  wydatki  na  opinie  biegłego,  ekspertyzy  proponujemy

zwiększyć  o  kwotę  3.100,00  zł.  te  wydatki.  Będą  one  przeznaczone  na  powołanie  biegłego  w

związku z toczącym się  postępowaniem w sprawie ustalenia  podatku u jednego podatnika.  Już

wyjaśniałam na  komisji,  że  była  prowadzona kontrola  z  Urzędu przez  referat  podatków co do

zgodności   informacji,  która stanowi podstawę naliczenia  tego podatku,  a  stanu faktycznego w

terenie.  Wykryto  pewne nieprawidłowości,  jest  to  osoba prawna,  nie  zgadza  się  ona z  naszym

stanowiskiem, sporządziła swoją analizę, my musimy teraz sporządzić swoją. Zwróciliśmy się do

nadzoru budowlanego, ale uzyskaliśmy informacje, które nie będą stanowić podstawy do wymiaru

tego podatku, stąd prośba o zwiększenie wydatków. Wydział IGP zwrócił się również z prośbą o

zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne, wydatek majątkowy na kwotę 26.230,00 zł. w

dziale 855 rozdział 85506 na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego oraz na sporządzenie

opinii  Ppoż  dla  utworzonego  Klubu  dziecięcego.  Dodam  jeszcze,  że  na  to  zadanie  został  już

złożony wniosek, ubiegamy się o środki zewnętrzne  na dofinasowanie tego zadania  i  pozostałe

zmiany wynikają z rozwiązania rezerwy na wydatki bieżące jak i majątkowe  po dokonaniu wyboru

projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Rezerwa zostaje rozwiązana, poszczególne projekty

będą umieszczone w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej do realizacji.   W dziale 758 rozdział

75818 § 4810, -141.700,00 zł. rezerwa celowa na Projekty z Budżetu Obywatelskiego i z tej kwoty

przechodzą  następujące  projekty:  dział  921  rozdział  92109  §  2480  dotacja  podmiotowa  kwota

29.000,00 zł. dla MCK na Projekty z Budżetu Obywatelskiego w tym 15.000,00 zł jazz, blues, rock-

koncerty  z  kulturą  i  14.000,00  zł.  Festiwal  chórów.  Następnie  rozdział  92116  §  2480  kwota

39.000,00 zł., dotacja dla MBP na projekt z Budżetu Obywatelskiego – Urządzamy Bibliotekę, jest

to umieszczone jako dotacja, ponieważ ta jednostka będzie te projekty realizowała. Dalej rozdział

92195 wydatki bieżące kwota 58.190,00 zł., projekty z Budżetu Obywatelskiego jak: 20.000,00 zł.

–  Muzeum i  Galeria  Zamek,  12.390,00 Zamek – kultura z  dźwiękiem i 25.800,00 Gostyniński

Rower Miejski.  Następnie techniczna poprawka, mianowicie  kwotę 12.000,00 zł.  przenosi się z

rozdziału 92195  do rozdziału 92120. program opieki nad zabytkami.  Dział 926 rozdział  92605

wydatki bieżące, kwota 15.000,00  zł.  projekt z Budżetu Obywatelskiego - zawody wrotkarskie. 

Jeśli  chodzi o wydatki  majątkowe,  tutaj  również rozwiązuje się rezerwę na Projekty z Budżetu

Obywatelskiego -81.290,00 zł., środki te będą przeznaczone na rozdziały: 80101, czyli w szkołach

podstawowych, kwota 39.400,00 plac zabaw przy SP5, dział 921  rozdział 92195  na dwa projekty z

Budżetu Obywatelskiego: 27.600,00 zł. Zamek – kultura z dźwiękiem, 14.000,00 zł. Gostyniński

Rower Miejski.  Jest  to  podzielone w taki  sposób ponieważ część wydatków kwalifikuje się do



wydatków majątkowych, a cześć może stanowić tylko wydatki bieżące, także jeśli doda się wydatki

bieżące  i  majątkowe,  to  wówczas  na  ogólną  wartość  złożonych  projektów,  będą  takie  właśnie

kwoty. Chciałam jeszcze zgłosić poprawkę przedstawioną przez Wydział Komunalny w dochodach

majątkowych   zastąpiono  sprzedaż  działki  przy  ul.  Sosnowej  na  sprzedaż  działki  przy  ul.

Sadownika, to jest kolejna autopoprawka. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Chciałam

dopytać,  ponieważ  jest  tu  kwota  na  zawody wrotkarskie  i  w ramach  Budżetu  Obywatelskiego

przeszedł taki projekt?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – To jest w skrócie.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chodzi o Puchar Siemowita.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  W  budżecie  jest  już  właściwa  nazwa.  Chciałam

poinformować jeszcze, informowaliśmy już o tym na komisji, że na podstawie wniosków Klubu

IdG została zdjęty z wykazu przedsięwzięć budowa ul. Kujawy wraz z przebudową ul. Solidarności

– informowaliśmy, iż nie było pokrycia w dalszych latach, aby ten projekt zawrzeć na 2019 rok, po

uwzględnieniu  wniosków  i  przeliczeniu,  zmniejszyły  się  wydatki  bieżące,  po  przeliczeniu  w

poszczególnych latach poprzez wskaźniki udało się wprowadzić to przedsięwzięcie na rok 2019 do

realizacji. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Mam  pytanie  do  Pana  Mecenasa,  czy

autopoprawki możemy głosować wszystkie łącznie, czy musimy po kolei każdą autopoprawkę?

Adwokat Marcin Brzeziński -  Moim zdaniem każdą osobno. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czyli  teraz  Pani  Skarbnik  będzie

przedstawiać po kolei autopoprawki, a my będziemy głosować.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Zanim  przystąpimy  do  głosowania,

chciałem  powiedzieć,  że  te  autopoprawki  otrzymaliśmy  na  komisji,  ale  z  braku  czasu  przed

północą, nie zaopiniowaliśmy tych autopoprawek.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska : 

 Dział 750 rozdział 75023 zmniejszenie dotacji celowej na kwotę 13.365,94 zł. w 2018 roku

na Projekt  „  Sprawność – kompetencja-  satysfakcja  –  wysoka jakość  obsługi  klienta  w

pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  



Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 756 rozdział 75615 § 0310 13.365,94 zwiększenie podatku od nieruchomości od osób

prawnych. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział  756  rozdział  75615  §  0340  13.500,00  zł.  zwiększenie  podatku  od  środków

transportowych od osób prawnych. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 756 rozdział 75616 § 0310 20.000,00 zł.  zwiększenie podatku od nieruchomości od

osób fizycznych.

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział  756  rozdział  75616  §  0340  15.330,00  zł.  zwiększenie  podatku  od  środków

transportowych  od osób fizycznych. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 756 rozdział 75618 §  0020 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł. podatku dochodowego

od osób prawnych. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0   



Autopoprawka została przyjęta.

Wydatki bieżące 

 Dział  700  rozdział  70005  §  4270  zwiększenie  o  25.000,00  zł.  na  remont  budynku

garażowego przy ul. 3-go Maja 43. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 11  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1 

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 750 rozdział 75023 § 4390 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł. na opinię biegłego.

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 758 rozdział 75818 § 4810 zmniejszenie o 141.700,00 zł. rezerwa celowa na Projekty

z Budżetu Obywatelskiego na wydatki bieżące. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł. dotacja podmiotowa dla

MCK na realizację Projektów z Budżetu Obywatelskiego tj. 15.000,00 zł. Jazz, blues, rock-

koncert z kulturą i 14.000,00 zł. Festiwal chórów. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększenie o kwotę 39.800,00 zł. dotacja podmiotowa dla

Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  na  realizację  Projektu  z  Budżetu  Obywatelskiego  –

„Urządzamy Bibliotekę”.   

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.



 Dział 921 rozdział 92195 zwiększenie o kwotę 58.190,00 zł.  na realizację  3 projektów z

Budżetu Obywatelskiego: 20.000,00 zł. Muzeum i Galeria Zamek, 12.390,00 zł. Zamek –

kultura z dźwiękiem, 25.800,00 zł. Gostyniński Rower Miejski.

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 921 rozdział  92120 § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł. natomiast dział 921

rozdział  92195 § 4300 zmniejszenie  o  kwotę  12.000,00 zł.  –  przeniesienie  na  właściwą

klasyfikację programu opieki nad zabytkami.  

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział  926  rozdział  92601  §  4300  zwiększenie  o  kwotę  7.500,00  zł.  dla  MOSWiZ  na

dokumentację dotyczącą kąpielisk.

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 926 rozdział 92605 wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł. na realizację

Projektu z Budżetu Obywatelskiego – zawody wrotkarskie o Puchar Siemowita.

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

Wydatki majątkowe

 Dział 758 rozdział 75818 § 6800 zmniejszenie o kwotę 81.290,00 zł. rezerwy celowej na

Projekty z Budżetu Obywatelskiego.

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.



 Dział 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększenie o kwotę 39.400,00 zł. na realizację Projektu z

Budżetu Obywatelskiego – Plac zabaw przy SP5. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział  921 rozdział  92195 § 6060 kwota 41.600,00 zł.  na realizację  dwóch Projektów z

Budżetu  Obywatelskiego:  27.600,00  zł.  Zamek-  kultura  z  dźwiękiem  oraz  14.000,00  zł.

Gostyniński Rower Miejski. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 Dział 855 rozdział 85506 § 6050 zwiększenie o kwotę 26.230,00 zł. na utworzenie Klubu

Dziecięcego.

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 Zmieniono w dochodach majątkowych nazwę ulicy „Sprzedaż działki przy ul. Sosnowej”  na

nazwę |”Sprzedaż działki przy ul. Sadownika”.

 Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

 W  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  w  roku  2019  wprowadzono  przedsięwzięcie  do

wykazu przedsięwzięć i ustalono limit w kwocie 1.038.500,00 zł. na budowę ul. Kujawy wraz

z modernizacją ulicy Solidarności.  

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.



Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –  Na  komisji  zostały  zgłoszone  także  wnioski  Klubu

Radnych IdG o zmianę w uchwale budżetowej. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Tak,  teraz  przystąpimy  do  głosowania

wniosków i poprawek zgłoszonych przez Klub IdG, a przyjętych przez wszystkie komisje Rady

Miejskiej:

W dziale 600 Transport i łączność

 Rozdział 60016 

o W pozycji – uzupełnienie, wymiana i naprawa oznakowania pionowego, 

malowanie oznakowania poziomego, dopisujemy wykonanie odblaskowych 

przejść dla pieszych w obrębie ul. Rynek, Jana Pawła.  Zmniejszamy kwotę z 

55 000 zł. do 30 000 zł. (poziom  2017 roku); 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji na wynagrodzenia  i wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  i badania profilaktyczne pracowników 

drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni

jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych. Zmniejszamy kwotę z 161 527,00 

zł do 154,000 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta. 



 W pozycji  - zakup energii elektrycznej  do sygnalizacji świetlnej i radaru przy ul. 

Zamkowej oraz na ich konserwację zmniejszamy kwotę 18 000 zł na  14 100 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji na aktualizację ewidencji dróg gminnych, przeglądy inżynierskie dróg i 

mostów, naprawy obiektów mostowych  oraz ubezpieczenie oc dróg.  Zmniejszamy 

kwotę z 46 500 zł na 36 700 zł.

(obrady opuścił Radny Krzysztof Markus)

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji na zakup progów zwalniających. Zmniejszamy kwotę z 5.000 zł. do kwoty 0 

zł. 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek



Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta. 

 W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005

Wydatki bieżące zmniejsza się o  kwotę   104 530,00  zł., zaplanowano 451 130 zł.

 W pozycji „opracowania geodezyjne, wyceny…” było 84 000 zł. jest   44 000 zł.      

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji „czynsze dzierżawne…” było 26 350 zł. jest  10 000 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

 KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji „opracowanie dokumentacji na adaptacje…” było 26 000 zł. jest 11 850 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:



Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji „dokumentacje geodezyjno-prawne…. „było 31 500 zł. jest  16 970 zł.

 KRGiB przyjęła wniosek 

 KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji „opłaty za publikację…” było 15 000 zł. jest 9.000 zł.

      KRGiB przyjęła wniosek 

      KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

(przybył Radny Krzysztof Markus) 

 W pozycji „ wydatki na analizy, opinie..” dopisujemy  „i na zmianę miejscowego planu 

zagospodarowanie przestrzennego, zmiana MPZG dla os. Czapskiego, Kilińskiego, 

Kolonia oraz terenu pod Termy Gostynińskie” było 33 500 zł. jest 20 000 zł. 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 



 W dziale 750 Administracja Publiczna

Rozdział  75023

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 634 156, 46 zł (zaplanowano 5  746 718,46 zł.  pozostaje 

5 112 562,00 zł, w tym 4 429 000 zł na wynagrodzenia)  

 W pozycji „wynagrodzenia…”  było 4 838 101 zł. jest 4 429 000 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta. 

W pozycji na pozostałe wydatki bieżące było 857 350 zł. jest 632 294,54 zł.

 W tym w pozycji  „zakup materiałów i wyposażenia… „ było 168 500 zł. jest 139 000 

zł.

- w tym zakupy inwestycyjne 0,00 zł. 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji na „zakup usług….” było 403 850 zł. jest 278 294, 54 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

 KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:



Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji „kursy i szkolenia…” było 23 000 zł. jest 10 000 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

Rozdział 75 075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 Wydatki m.in. na aktualizacje stron internetowych, dostępu do Internetu, wydatki 

dotyczące kontaktów partnerskich, uzupełnienie i montaż, demontaż ozdobnego 

oświetlenia świątecznego i noworocznego - zmniejszamy z kwoty 60 500 zł. do kwoty  

30 000 zł.

                 KRGiB przyjęła wniosek 

                 KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zmniejszamy z kwoty 589 800,00 zł.  do kwoty 530 000 zł.

 W pozycji „wynagrodzenia i wydatki osobowe…” było 535 100 zł. jest 475 300 zł.

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta. 

  



 Z tej kwoty przenosimy 8000 zł. do rozdziału 75404 z przeznaczeniem na dodatkowe 

służby.

                  KRGiB przyjęła wniosek 

                  KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  

PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75404 dopisać kwotę 8 000 dla KPP  na dodatkowe służby  –przeniesione z rozdziału 

75085.

  

 KRGiB przyjęła wniosek 

 KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z kwoty 556 700 zł. do kwoty 511 700 zł.

W tym:    W pozycji na rezerwę celową na odprawy  emerytalne zmniejszamy z  kwoty 145 000 zł. 

na kwotę 100 000 zł. 

             KRGiB przyjęła wniosek 



             KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W dziale 900

       Rozdział 90002 

 W pozycji „wynagrodzenia i pochodne…” było 104 395 zł. jest 98 000 zł. 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

        Rozdział  90003 Oczyszczanie miasta 

 W pozycji „zakup koszy ulicznych…..”  kwotę 55 300 zł. zmniejszamy do 41 000 zł.

KRGiB odrzuciła   wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji „wynagrodzenia i wydatki….” Kwotę 312 443 zł. zmniejszamy do 281 500 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek



Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

         Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

 W tym z pozycji „wynagrodzenia i wydatki osobowe…” zmniejszamy z kwoty 

102 981, 00 zł. do kwoty 94 039,00 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji „zakup drzewek i krzewów….. „ kwotę 21 640 zł. zmniejszamy do 10 000 zł. 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 17 500 zł. z oszczędności z tego działu zostanie przeniesione do rozdziału 92109, po 

zmianie zaoszczędzonych zostanie 3082 zł.

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta. 



Rozdział  90095 

Kwota przeznaczona  na ten rozdział wyniesie 237 480 zł.

 W pozycji  ”bieżące i awaryjne naprawy…” było 46 000 zł. jest 36 749 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta. 

 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – kwota przeznaczona na ten rozdział  1.017 500 zł. , w tym 17 500 zł. zakup 5 

laptopów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

Rozdział 92116

Zaplanowana kwota 608 000 zł zmniejszamy do  520 000 zł. Z tych środków przenosimy 40 000 zł.

do rozdziału 92605 z przeznaczeniem na dotacje celową dla klubów sportowych.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0



Poprawka została przyjęta. 

 W dziale 926 Kultura Fizyczna

           Rozdział 92605 

wykreślamy wydatki w kwocie 10 000 zł. przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, 

organizację rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta,  a 

kwotę tę dołączamy do  dofinansowania kosztów organizowania zawodów  … DO KWOTY 280 

TYŚ DOKŁADAMY 10 TYŚ.

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

Przenosimy 40 000 zł z Rozdziału 92116 z przeznaczeniem na dotacje celową dla klubów 

sportowych.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W dziale 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 

Wykreślamy pozycję ogłoszenia prasowe- zostaje 5000zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0



Poprawka została przyjęta. 

Rozdział 80101

Szkoła Podstawowa  nr 1

 W pozycji zakup stolików i krzeseł do klas, zakup farby do malowania klas lekcyjnych 

zmniejszamy z kwoty 75 000 zł. do kwoty 0 zł.; oszczędność 75 000 zł. (40 000zł. 

przeniesione do rozdziału 80104).

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 3 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji remont salek gimnastycznych zmniejszamy z kwoty 88 400 zł. 

do kwoty 0 zł.; 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 3 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

 W pozycji zakup usług pozostałych zmniejszamy z kwoty 39 300 zł. 

do kwoty 24 000 zł.; 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 3 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.



Szkoła Podstawowa  nr 3

 W pozycji zakup materiałów i wyposażenia zmniejszamy z kwoty 36 000 zł. do kwoty 

30 000 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 3 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

 W pozycji zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup lektur do 

biblioteki szkolnej zmniejszamy z kwoty 3.800 zł. do kwoty 0 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 3 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta.

 W pozycji zakup usług pozostałych zmniejszamy z kwoty 27 200 zł. 

do kwoty 24 000 zł.;       

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 3 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

Rozdział: 80104

Miejskie Przedszkole  nr 2



 Wnioskujemy o dopisanie kwoty 40 000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup mebli do 

kuchni, do gabinetu logopedycznego, malowanie Sal zabaw i cyklinowanie podłóg  

(kwotę tę przenosimy z Rozdział 80101 z oszczędności, które się pojawiły)

             Łączna kwota przeznaczona na MP nr 2 wynosi 1.052.510,00 zł.

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

Poprawki w wydatkach bieżących na funkcjonowanie MOSWIZ w 2018 roku:

 Wynagrodzenia bezosobowe z 30 000 zł. na 20 000 zł. 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 1 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta.

 Wyposażenie techniczne… 20 000 zł. na 18 000 zł. 

KRGiB przyjęła wniosek 

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta.

 Podróże służbowe z 5500 zł. na 2000 zł. 

KRGiB przyjęła wniosek 



KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

Poprawki:

 Modernizacja ul. Nowej zamiast 909 000 zł. kwota  460 000 zł.

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta.

 wykreślić zadanie budowa drogi gminnej ul. Kujawy i ul. Solidarności.  

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta.

 modernizacja ul. Bema zamiast kwoty 1 160 200 zł. wpisać kwotę 931.904,46 zł. 

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

 zadanie projekt budowlany  na ulice: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych 

Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Wittek zmienić na projekt budowlany na ulice: 



Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii 

Wittek i budowa dróg  gminnych - kwota 1 068 500,00zł. 

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 1 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Ustaliliśmy tutaj, że zadanie będzie się nazywać: 

„budowa dróg gminnych w ulicach…”

Przewodniczący Rady miejskiej Andrzej Robacki – Tak. 

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w roku 2018 nieobjęte wykazem przedsięwzięć

do WPF

 W dziale 700 

 Planowaną kwotę na ten dział zmniejszamy z   621 400 zł. do 100 000 zł 

 Wykreślamy  wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Kutnowskiej  146 400zł. a do 

wykupu nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia dopisujemy i „przy ul. Kraśnica” i  

„terenów pod budowę łącznika Mazowiecka, Czapskiego, Kilińskiego, Spółdzielcza”  i 

dokładamy dodatkowe 40 000 zł. łącznie  60 000 zł.  

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta.

 Wykreślić termomodernizację i remont…. 415 000 zł.

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 3

Poprawka została przyjęta.



 W dziale 80101 Szkoły Podstawowe

 budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły 

Podstawowej nr 1 –utworzenie ciągu p.poż., zagospodarowanie terenu zielonego na 

dziedzińcu, ławki, nasadzenia zmieniamy kwotę  z 400 000 zł. na 200 000 zł.

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 3 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

 W dziale 900

 Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej (ogrodzenie placu zabaw, zakup 

urządzeń ławek,  siłowni plenerowej itd.) z kwoty 217 220 zł. zostawiamy 60 000 zł.

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższej poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

Wnioski  dotyczące zamieszczenia następujących zadań:

I. DROGI - BUDOWA/MODERNIZACJA

1. KRASICKIEGO -  200 000 zł.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został  przyjęty.

2. KOPERNIKA (nawierzchnia) -  180 000 zł.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:



Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Wniosek został  przyjęty.

3. KOŚCIELNA na podstawie projektu wykonanego w 2018  - 190 000 zł. i Modernizacja parkingu

ul. Kościelnej (projekt i modernizacja)- 180 000 zł. Kwota łączna 374.200 zł.

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został  przyjęty.

II. PROJEKTY

1. ŁĄCZNIK SPÓŁDZIELCZA, LANGENFELD, CZAPSKIEGO, MAZOWIECKA – 

40 000zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

2. LEŚNA CHODNIKI - 10 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

3. DROGA DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY - 10 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

4. ZIELONA CHODNIK/JEZDNIA - 10 000 zł.



Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

5. CHODNIK ZAZAMCZE - 20 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

6. MODERNIZACJA DROGA I CHODNIK UL. PRUSA - 20 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

7. OPRACOWANIE PROJEKTU NA MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. 3-GO MAJA 

(WZDŁUŻ OFICYNY URZĘDU MIASTA)- 25 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta.

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

III. INNE

1. Budowa MONITORINGU - 200 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta.



2. SKATEPARK - 330 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta.

3. LODOWISKO - 300 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za-10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

4. Modernizacja MIASTECZKA ROWEROWEGO - 70 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Poprawka została przyjęta.

5. STREET WORK - 35 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta.

6. MINI SCENA - 80 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 3

Poprawka została przyjęta.

7. OŚWIETLENIE ŁACZNIK DYBANKA/KUTNOWSKA - 70 000 zł.



Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

8. ZAKUP ŁAWEK,  STOJAKÓW NA ROWERY,  KOSZY NA ŚMIECI (PRUSA, 

TARGOWA, ZALESIE, CENTRUM, SPÓŁDZIELCZA ITP.)- 20 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

IV. MIEJSCA POSTOJOWE, 

1. LANGENFELD - 40 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 3 Wstrzymało się- 1

Poprawka została przyjęta.

2. 3-GO MAJA 9-12 - 150 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

3. ul. PŁOCKA (przy filii biblioteki)- 40 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.



KRGiB przyjęła wniosek

KBiPP przyjęła wniosek

V. CHODNIKI

1. MONIUSZKI - 70 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

2. DO ZADANIA MODERNIZACJA CHODNIKÓW POMIĘDZY POLNĄ 12 A 3 MAJA DO 

KWOTY 60 700 zł. DOŁOŻYĆ 199 300 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

KRGiB przyjęły poprawki

KBiPP przyjęły poprawki

VI. PLACE ZABAW Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ, ŁAWKAMI ITP.

1. STODÓLNA - 50 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się-0

Poprawka została przyjęta.

2. SPÓŁDZIELCZA - 40 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:



Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 3

Poprawka została przyjęta.

3. PRUSA - 50 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

4. BIERZEWICKA (PRZY PLACU ZABAW 3 URZĄDZENIA, PRZY NADLEŚNICTWIE 3

URZĄDZENIA)- 50 000 zł.

Za przyjęciem poprawki głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 2 Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta.

KRGiB przyjęły poprawki

KBiPP przyjęły poprawki

 Odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Tadeusz Majchrzak – Odczytał 

projekt uchwały budżetowej – treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Odczytała 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 Odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i

Budżetu. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ponieważ wnioski i opinie komisji stałych 

zostały już przedstawione, przejdziemy do odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Budżetu. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Tadeusz Majchrzak - odczytał 

opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 Dyskusja nad wniesionymi poprawkami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Poprawki były już przegłosowane, jeśli ktoś

ma jakieś pytania jeszcze to proszę. 

Radny Jan Głodowski –  Szanowni Państwo, głosowałem przeciwko niektórym poprawkom,

ponieważ uważam, ze na bezpieczeństwie, na szkole, gdzie sale gimnastyczne wykreślono na 0,

z 55.000,00 zł. na 25.000,00 zł. jest bezpieczeństwo. Pan Burmistrz zgodnie z tym, co mówiliśmy

wcześniej na ul. Kujawy i Solidarności ma zrobiony projekt, miała być w przyszłym roku na 2018

rok budowa tych dróg, jest jednak zapis wykreślić zadanie drogi gminnej ul. Kujawy, zostaje to

przeniesione  na  ul.  Hubalczyków,  Garwatowskiego  i  inne.  Chciałbym,  żeby  jeśli  ukazuje  się

jakiekolwiek stwierdzenie,  żeby było one rzetelne z waszej strony jako waszej gazety,  waszego

portalu „Głodowski nie głosował przeciwko budżetowi,  tylko przeciwko niektórym poprawkom,

które Państwo wnieśli”, nie chciałbym, żeby znów ukazało się, że Głodowski i Pieniążek głosowali

przeciwko.  Głosowaliśmy z  czystym  sumieniem przeciwko  niektórym podziałom,  ponieważ  na

pytanie moje merytoryczne, dlaczego obcinamy takie kwoty nie odpowiedział mi nikt, jedynie, że

to są oszczędności – tak oszczędności się nie robi. Uważam, że należało dokończyć ul. Kujawy

i    ul.  Solidarności,  tak jak proponował Pan Burmistrz,  a  swoją drogą  przystąpić  do zrobienia

projektu na pozostałe ulice o których była mowa, centrum miasta zostaje tak jak jest. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Przekażę swoje stanowisko, już wiele na komisjach było

powiedziane,  na  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  każda  poprawka  była  omawiana

indywidualnie,  Państwo proponowaliście  swoją kwotę,  ja  argumentowałem,  dlaczego niektóre z

tych poprawek są nie do końca właściwe z uwagi na funkcjonowanie urzędu. Faktycznie niektóre

poprawki  bardzo utrudnią  funkcjonowanie  urzędu i  nie  pracowników, ale  tych  rzeczy na które

Państwo zwracacie uwagę w imieniu swoim i w imieniu mieszkańców. Dzisiaj jest mowa o tym

jakie plany ma Burmistrz co do rzeki Skrwy, ale za co Pani Małgosiu? Ja powinienem powiedzieć

Pani,  że  nic  nie  przewiduję,  bo  Pani  odbiera  środki  na  normalne  funkcjonowanie  Wydziału

Komunalnego. Jak ja mam podejść teraz do mieszkańców, jeżeli  zostaje z minimalną kwotą na

przyzwoite  funkcjonowanie Urzędu Miasta.  Co chwilę są  wnioski o naprawę dróg, o poprawę

nawierzchni, o wymianę znaków, to są drobne sprawy, ale ja w tym momencie nawet na te cele w



budżecie  środków  nie  będę  miał.  Oczywiście  macie  Państwo  prawo  zgłaszać  itd.,  stanowicie

większość, ale proszę państwa, pan Głodowski mówi o jednej inwestycji, ja tez tak uważam, jaka

by to inwestycja nie była, jeżeli jest opracowany projekt, jeżeli jest dokumentacja skończona, to aż

się prosi żeby iść dalej i kończyć inwestycję. Od 2 stycznia moglibyśmy już podpisywać przetarg na

ulicę Kujawy i ul. Solidarności, już wszystko jest gotowe. Ulice Zatorza, to też oczywiście bardzo

ważna inwestycja, uważam, że ta inwestycja o której Państwo mówicie kwota 1.000.000,00 zł. jest

to za mała kwota. Uważam, że z tych innych poprawek, które Państwo już zgłaszacie spokojnie

można wyasygnować kolejny milion, mówię tutaj między innymi o placach zabaw, gdzie koszty są

około  200.000,00  zł.  Jest  jeszcze  ul.  Kopernika  za  180.000,00  zł.  gdzie  tak  naprawdę,  proszę

zaprowadzić  mieszkańców  osiedla  Zatorza  na  ul.  Kopernika   i  pokazać,  co  Państwo  chcecie

zmieniać w tej ulicy. Takie są fakty, Państwo macie prawo zgłaszać swoje poprawki, przegłosujecie

to tak jak będziecie uważali, ale prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta znowu będzie mocno

zachwiane, bo nie będziemy w stanie wykonywać własnych zadań, które ciążą na gminie. Szkoła

Podstawowa Nr 1 – są decyzje sanepidu na remont Sali gimnastycznej i co, decyzja jest i co?. Pani

Dyrektor SP 1 dzień w dzień wydzwania i ma rację, pyta co ma przekazać uczniom i rodzicom. Nie

ma środków proszę Państwa, my oczywiście będziemy pewnie co sesja wnioskowali o zmianę tego

budżetu, bo nawet na niektóre inwestycje, które byśmy bardzo chcieli  i które Państwo zgłaszacie

obawiamy się, że też nie starczy środków, będziemy musieli dokładać. Podam dwa przykłady –

mówicie  Państwo  o  naprawie  oznakowania  pionowego  i  malowaniu  oznakowania  poziomego,

Państwo  dopisujecie  przejścia  dla  pieszych  w  obrębie  rynku  i  ul.  Jana  Pawła,  ale  Państwo

zabieracie  środki  na  to.   Nie  jesteśmy  w  stanie  nic  z  tych  rzeczy  zrobić  o  które  Państwo

wnioskujecie.  Sprawa  wykupów  –  mówicie  Państwo,  żeby  ograniczyć  wykupy  –  wykup

nieruchomości:  np.  zaplanowałem  przy  ul.  Kutnowskiej  146.000,00  zł.,  Państwo  do  wykupu

nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, dopisujecie i przy ul. Kraśnica  i terenów pod budowę

łącznika  Mazowiecka,  Czapskiego,  Kilińskiego,  Spółdzielcza  –  dobrze,  ale  dlaczego  Państwo

ograniczacie  na  to  środki,  bo  też  środki  na  ten  cel  są  ograniczone.  Nie  będę  mówił  już  o

termomodernizacji budynku, bo nie raz było to zgłaszane, wizytówka miasta kamienica przy ul. 3

-go Maja 12, pierwsza kamienica po wyjeździe z rynku – obraz nędzy, ale żadne argumenty nie

przemawiają. Takie jest moje stanowisko. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Chciałam się

odnieść do słów Pana Burmistrza, w zasadzie budżet na 2018 rok, to są propozycje, ale jeśli pan

porówna budżet  na 2017 rok,  to kwoty zarówno na wynagrodzenia  jak i  inne działania  urzędu

miasta są wyższe niż w 2017 roku. 



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -   My już to tłumaczyliśmy dlaczego i proszę porównać

poszczególne  budżety z  lat  poprzednich,  sytuacja  powtarza się  od kilku lat,  gdzie  jest  ustalony

budżet na Urząd Miasta i ten budżet jest taki jaki jest.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Na rok 2018

jest wyższy niż na rok 2017.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ale wie Pani z czego to wynika.

Radny Michał Bartosiak – Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi Pana radnego, dotyczącej

zdejmowania pieniędzy z edukacji, ze szkół. Panie Janie, nasze szkoły nie są takie biedne jak Pan

mówi. Nasze dzieci i rodzice mogą spać spokojnie i chodzić do stale remontowanych  szkół. Jeżeli

chodzi o ul. Kopernika, to nie jest moja inwestycja, to jest inwestycja koleżanki, której niestety

dzisiaj nie ma, nie może się wypowiedzieć – 140.000,00 zł. w tym roku zostało zdjęte na Szkołę

Podstawową Nr 1 i na Szkołę Podstawową Nr 5, właśnie z tej inwestycji i w związku z tym, ta

inwestycja została przesunięta na rok przyszły. Jej wykonanie było planowane w roku bieżącym,

także proszę, trzymajmy się faktów. W poprzednich latach, również w roku obecnym remontowana

jest stale Szkoła Podstawowa Nr 3, remont stołówki, dostosowanie do osób niepełnosprawnych,

także nasze szkoły mają się dobrze.   

Radny Zbigniew Chorążek – szanowni państwo, myślałem, ze unikniemy tej dyskusji na sesji, ona

była  poruszana  na  komisjach,  tak  naprawdę  ani  projekt  Pana  Burmistrza,  ani  zaproponowane

poprawki nie zadowolą wszystkich.  Poprawki zgłoszone przez klub wynikają z funkcjonowania

urzędu i z relacji  jakie powstały w czasie trzech lat  kadencji,  a powstały,  ponieważ propozycje

zgłaszane przez nas do budżetu zazwyczaj kitowane były tym, że na początku trzeba robić projekty,

że  trzeba  sumiennie  przygotować  się  do  tematu,  że  te  projekty  bardzo  często  okazywały  się

przeszacowane i w tym roku decyzje co do obcięcia niektórych wydatków były podyktowane tym,

żeby umożliwić  urzędowi zaplanowanie projektów na inwestycje, które powinny się pojawić w

mieście, bo oprócz funkcjonowania urzędu powinniśmy też patrzeć trochę do przodu i stosować

strategię,  która została  przyjęta,  a nie jest  realizowana.  Pan Burmistrz   przedstawiał  argumenty

uzasadniające swoje postanowienia co do budżetu, oczywiście zgadza, zostały one przedstawione

na ostatniej komisji Budżetowej właściwie na ostatnią chwilę i tak jak co roku, dyskusji wcześniej

przy projektowaniu każdego z działów nie było.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2



UCHWAŁA NR 352/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8  

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 

 Odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Tadeusz Majchrzak – Odczytał 

projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej – treść uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

(obrady opuścił Radny Witold Dalkowski)

Opinia komisji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia negatywna. 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej  -  opinia negatywna. 

Komisja  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu –  opinia  pozytywna wraz z  poprawkami

wniesionymi do budżetu na 2018 rok.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego –  opinia  pozytywna  wraz  z

poprawkami wraz z poprawkami wniesionymi na 2018 rok. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Poprawki  były  już  wszystkie

przeczytane,  przegłosowane,  myślę  panie  Mecenasie,  że  przystępując  do  głosowania

możemy je przyjąć bez głosowania wszystkich poprawek oddzielnie.

Adwokat Marcin Brzeziński -  Myślę, że nikt z Państwa Radnych nie zmienił zdania co do

poprzedniego  głosowania  nad  każda  poprawka.  Jeżeli  nie,  to  możemy  takie  założenie

faktycznie przyjąć. 

Za przyjęciem wcześniej zgłoszonych poprawek do budżetu miasta na 2018 rok  głosowano

następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Poprawki zostały przyjęte. 

 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Odczytała 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 Odczytanie wniosków i opinii komisji stałych wraz z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i

Budżetu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Robacki –  Wnioski  i  opinie komisji  stałych

zostały  już  Państwu przedstawione,  poproszę  teraz  Przewodniczącego Komisji  Rozwoju

Gospodarczego o odczytanie opinii. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Tadeusz Majchrzak  odczytał

opinię  Komisji  Rozwoju  gospodarczego  i  Budżetu  –  treść  opinii  stanowi  załącznik  do

protokołu. 

 Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Czy ktoś chciałbym zabrać głos w

tym punkcie? 

(obrady  opuściła  Radna  Wiesława

Radecka)

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na

lata 2018-2028. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

UCHWAŁA NR 353/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Proszę Państwa projekt uchwały był już opiniowany przez
Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, nie mniej jednak chciałam wnieść zmiany do tego 
projektu, ponieważ dzisiaj w ostatniej chwili otrzymaliśmy kwotę, jaką po kontroli w Banku 
Gospodarstwa Krajowego musimy zwrócić z wcześniej udzielonych dotacji. To jest główna zmiana,
ale jest jeszcze kilka zmian z tym, że tamte zmiany dotyczą przeniesienia miedzy paragrafami 
klasyfikacji budżetowej. Jeszcze jedna zmiana, nowa – wczoraj z Panem Burmistrzem podpisaliśmy
umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na dofinasowanie zadania pod nazwą 
„ograniczenie emisji zanieczyszczeń  poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina” i
to również musimy wprowadzić do budżetu, bo wcześniej zostały wprowadzone tylko środki, które 



mieszkańcy mieli dopłacać do tego zadania. Powiem tylko o zmianach, bo uchwała w zasadzie była
już omawiana. Dodam, że w uzasadnieniu w punkcie 2 w rozdziale 795, gdzie zwiększa się kwotę o
184.000,00 zł. na wydatki związane z zapłatą odsetek od zwrotu finansowego wsparcia udzielonego
jako dopłaty do budowy budynków socjalnych na podstawie zawartych przez Gminę Miasta 
Gostynina umów  o udzielenie finansowego wsparcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie w latach  2006, należy poprawić na 2011 i będzie dopisane w uzasadnieniu, że tą 
zmianę wprowadza się na podstawie oświadczeń, które już przyszły drogą mailową, wtedy kiedy 
zaczęła się sesja – nie miałam możliwości dopisać tego i dlatego też późno trafił projekt uchwały do
Państwa. Będą dodane zapisy: „na podstawie oświadczeń o odstąpieniu  od umowy i wezwanie do 
zwrotu nienależnej kwoty finansowego wsparcia nr pisma DUA- BS.434.1242.2017.MB z dnia 27 
Grudnia 2017 roku, następne będzie ten sam nr  DUA- BS.434.1243.2017.MB, DUA- 
BS.434.1244.2017.MB, DUA- BS.434.1245.2017.MB

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Poprosilibyśmy o skserowanie tych pism dla
nas.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Damy do przeczytania, tylko to wpłynęło mailem wtedy, 
kiedy już rozpoczynała się sesja i nie miałam możliwości wcześniej dopisania tego. Musimy 
dokonać tego zwrotu jak najszybciej ponieważ jest to uzależnione od przekazania z Banku dla nas 
kwoty 1.763.000,00 zł. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Jaka jest 
łączna kara?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Łączna kwota tego zwrotu: należności głównej w kwocie 
250.303,00 zł. i odsetki 177.241.00 zł., to kwota którą podał mi Pan telefonicznie, abym mogła 
wprowadzić do uchwały.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Pani Skarbnik
mam pytanie, bo my rozmawialiśmy na komisjach o tej kwocie, prawda, 184.000,00?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, już w poprzedniej uchwale, kiedy były przenoszone 
zmieszane inwestycje do przedsięwzięć do realizacji na 2018 rok, cześć środków już była 
zabezpieczona w tamtej uchwale.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Na rok 2018? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W tym roku, musimy tego rozliczenia dokonać, ponieważ
w planie bieżącego roku mamy dofinasowanie na nowo wybudowany budynek, na kwotę 
1.763.000,00 zł. Jednakże po kontrolach, które obywały się  przez dwa lata ustalono, że na pewne 
powierzchnie dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem stąd musimy zwrócić  
dotacje, które były udzielone na dofinansowanie budowy wcześniejszych budynków socjalnych.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – To przyszło 
na zasadzie pisma, czy w formie dotacji?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – To jest oświadczenie.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -Poprosilibyśmy o 
kserokopię tych dokumentów. Byłoby dobrze wiedzieć nad czym głosujemy, ponieważ dostajemy 
uchwałę budżetową, gdzie jest zmieniona kwota 184.000,00 zł. i inne, wiec trochę nie w porządku.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Około 11:00 godziny wpłynęło to do urzędu.



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Jak około 11, 
jak o 10 czekała uchwała budżetowa. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W uchwale budżetowej mamy kwoty wyższe, dlatego 
zgłaszam, że musze dopisać, ja informowałam do Pani Eli, że czekamy na to. Ja od dwóch dni 
wydzwaniam do Banku, żeby Bank przesłał mi te pisma. Dopiero dzisiaj otrzymałam to, przed 
wyjściem na sesję, gdyby to było wcześniej, to wpisalibyśmy już to do uchwały, ponieważ musimy 
podać do RIO na jakiej podstawie zwiększamy te kwoty. To są kwoty z 5 umów. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Kwota 
należności jest 420.000,00 zł., a mamy zabezpieczone 184.000,00 plus 36.237,00 zł. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak i w poprzedniej uchwale była kwota 214.763,00 zł. 
na należność główną. Pisma wpłynęły przed moim wyjściem na sesję.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Panie 
Burmistrzu mam pytanie do Pana, skoro miasto musi oddać w tej chwili 420.000,00 zł., ktoś te 
mieszkania przyznawał, czy my będziemy wyciągać jakieś wnioski?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ja już podjąłem decyzję, że wnioski będą wyciągnięte.  
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Może Pan nam 
powiedzieć jakie działania są podjęte? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Po nowym roku, zostanie złożone stosowne pismo do 
Prokuratury Okręgowej w Płocku o możliwości popełnienia przestępstwa.

Radny Tadeusz Majchrzak – Pani Skarbnik, czy to już jest kwota ostateczna?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, to jest kwota ostateczna, którą musimy dzisiaj 
wysłać, żeby wpłynęły nam środki z dotacji 1.763.000,00 zł., lokale były zgodnie z przeznaczeniem
przydzielone i to dofinasowanie musi wpłynąć do nas w tym roku.  
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Początkowa kwota, bardzo nieoficjalna mówiła o około 2 
mln. zwrotu, udało się ponad 1,5 mln. uratować, ale mimo wszystko blisko 0,5 mln. jest do zwrotu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Z odsetkami. 

Radny Zbigniew Chorążek – Czy był wniosek, żeby  odsetki umorzyć?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przed chwilą dostaliśmy pismo.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Z tego co Bank nas poinformował, nie ma raczej 
możliwości umorzenia odsetek, stwierdził, że są to przepisy bankowe. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Można się postarać, żeby umorzyli te 
odsetki, myślę, że takie czynności podejmiecie. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej kwestii, są 
jeszcze przeniesienia, tak jak są podkreślone, ale jeszcze w związku z tym, że padły wnioski do 
budżetu na 2018 rok  zadanie inwestycyjne „modernizacja drogi gminnej ulicy Krasickiego, 
opracowanie dokumentacji budowlanej na kwotę 5.000,00 zł.” przenosimy do wykazu 
przedsięwzięć do  Wieloletniej Prognozy Finansowej pod zmienioną nazwą, jako przedsięwzięcie: 



„modernizacja ulicy Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Zieloną i ulica Ziejkową”. 
Następnie  Pani Kierownik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  zwróciła się o przesunięcie z
wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwoty 5.000,00 zł. na zakup wyposażenia do 
jadłodajni miejskiej  i zmniejszamy o kwotę 19.660.00 zł. zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„amfiteatr w Gostyninie” i przenosimy pod zmienioną nazwą jako przedsięwzięcie „mini scena w 
Gostyninie  do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z 
kontynuacją w 2018 roku, tak jak czyniliśmy po złożeniu projektu w stosunku do tych zadań, które 
przechodziły do realizacji na 2018 rok.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mamy tylko 
jeszcze jedno pytanie, bo gdzieś mi uciekło dział 75023, jest zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, był wniosek Komisji Rozwoju i Budżetu, że z 
rozdziału 75085 została przeniesiona kwota 29.000,00 zł., czyli z wydatków na wynagrodzenia 
osobowe w MZESiP na zakup sprzętu dla Urzędu Miasta, taki był wniosek i ta poprawka została 
naniesiona. 

Opinie komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z wnioskiem: w rozdziale 
75085 zdjąć kwotę w wysokości 29.000,00 zł. i przeznaczyć na zakup sprzętu w Urzędzie Miasta. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna wraz z wnioskiem: w rozdziale
75085 zdjąć kwotę w wysokości 29.000,00 zł. i przeznaczyć na zakup sprzętu w Urzędzie Miasta. 

Radni nie zgłaszali więcej pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się -0 

UCHWAŁA NR 354/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10 

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – WPF z tymi samymi autopoprawkami i 
poprawkami komisji. 
Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 355/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej i. Jakuba z Gostynina w
Gostyninie. 

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.



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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  
 
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1 

UCHWAŁA NR 356/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2021. 

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  
 
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 357/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta 
Gostynina do 2022 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  
 
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 358/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 14 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w
Gostyninie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego
w Płocku.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki odczytał  pismo  Prezesa  Sądu  Okręgowego  w
Płocku – treść stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wpłynęło  pismo  do  Przewodniczącego
Rady Miejskiej  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  z  siedzibą  w Radomiu  – treść  pisma stanowi
załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  odczytał  protokół  Nr  1/2017  z  posiedzenia
Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 14 grudnia 2017
roku – treść stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W związku z powyższym musimy dokonać
głosowania.  Ponieważ  Głosowanie  musi  być  tajne,  proponuję  trzy  osoby  do  składu  Komisji
Skrutacyjnej, aby móc przeprowadzić głosowanie.
Proponuję  Panią  Magdalenę  Augustyniak:  Radna  Magdalena  Augustyniak  wyraziła  zgodę,
proponuję Panią Urszulę  Pieniążek:  Radna Urszula  Pieniążek  wyraziła  zgodę,   proponuje Pana
Zbyszka  Chorążak  –  Radny  Zbyszek  Chorążek  nie  wyraził  zgody,  proponuję  Pana  Michała
Bartosiaka: Radny Michał Bartosiak wyraził zgodę. 

Za przyjęciem zgłoszonych 3 kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw-  0` Wstrzymało się- 1 

Skład Komisji został przyjęty. 

Skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Radna Magdalena Augustyniak
2. Radna Urszula Pieniążek
3. Radny Michał Bartosiak 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Poproszę Komisję Skrutacyjną o udanie się 
do Biura Rady i przygotowanie kart do głosowania. Ogłaszam 5 min. przerwy. 

(przerwa…)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Może w trakcie przerwy zanim komisja się
ukonstytuuje  przejdziemy  do  następnego  punktu  „Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania
Radnych”.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Dobrze. Nie ma Pani Magdaleny Augustyniak, nie wiem,
czy odpowiadać na jej pytanie?

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Może  na
dalsze pytania. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Pani Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – pomimo
ostatniego czyszczenia rzeki Skrwy na wysokości ul. Dybanka jest napływ gałęzi, zanieczyszczeń,



jakie  będą  podejmowane  działania,  aby  woda  nie  dostawała  się  do  piwnic  i  garaży?  -
Przypominam, że miasto na tyle  na ile potrafi wywiązuje się z zobowiązań nałożonych decyzją
przez Starostę Gostynińskiego i konserwuje rzekę Skrwę na długości osiedla Wspólna do wylotu z
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. W ramach konserwacji bieżącej, 3 razy w roku koszone są skarpy
rzeki na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Zamkowej. Ponadto jesienią usuwana jest roślinność z dna
rzeki,  poza  fragmentem  cieku  przepływającego  przez  tereny  zawodnione  gdzie  brak  jest
uformowanej linii brzegowej. Na bieżąco rzeka jest monitorowana, pracownicy robót publicznych
zbierają śmieci pozostawione  w rzece bądź jej sąsiedztwie. Dzisiaj widzimy jak wygląda rzeka, z
powodu obfitych opadów deszczu faktycznie stan wody jest  mocno podniesiony,  nurt rzeki jest
dość bystry. Przyczyną ewentualnego dostawania się wody do piwnic może być wyłącznie wysoki
poziom wód gruntowych na powyższym terenie. Chciałoby się więcej, ale środków nie ma, na tyle
na  ile  możemy rzekę czyścimy.  Radna Małgorzata  Rędzikowska – Mystkowska pytała  także  o
wykaz ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w 2017 roku, ile ich było, na jakie kwoty? – Stan
na dzień 30 listopada 2017 roku – 1 podatnik Powiat Gostyniński, kwota umorzonych zaległości
podatkowych 1145.00 zł., są to odsetki.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Powiat wynajmował warsztaty przy Zespole Szkół na ul.
Kowalskiej, uznawał, że wynajmujący powinien płacić podatek, właścicielem jest powiat, został
naliczony  podatek.  Najpierw  wykazywał  jako  szkoła  zwolniona  z  podatku,  ale  była  tam
prowadzona działalność gospodarcza, więc podatek musiał uiścić i w związku z tym, zwrócił się z
prośbą o umorzenie odsetek.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska – Mystkowska  – Czyli  jako
właściciel  nieruchomości,  a nie najemca nieruchomości,  to czemu lokale,  które są dzierżawione
przez Urząd Miasta, podatek od nieruchomości przerzucany na najemców? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  -   Wtedy płaci  właściciel,  tam był  obowiązek płacenia
przez Powiat. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Wykaz udzielonej pomocy w 2017 roku, stan na dzień 30
listopada 2017 – MCK Stara Betoniarnia, Hydropol Serwis z o.o., Monika Bekasińska, Krzysztof
Osmolak, Dariusz Janiszewski. Panie Mecenasie jeśli można proszę o odniesienie się do informacji.

Adwokat Marcin Brzeziński – Jeżeli chodzi o zakres podanej informacji, rozumiem, że chodziło
też o konkretne kwoty. Taki zakres, który Pan Burmistrz przed chwilą przedstawił, czyli brak kwot
w przypadku konkretnych podmiotów, wynika z ustawy o finansach publicznych. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Poprosimy w
takim razie łączną kwotę.   

Adwokat Marcin Brzeziński –  Łączna kwota w zakresie ulg została podana,  natomiast  łączna
kwota  nie  jest  wymieniona  w  ustawie  o  finansach  publicznych  jako  informacja  podawana
publicznie, jeżeli chodzi o pomoc publiczną. Wszystko pozostałe, co nie zostało wymienione przez
Pana Burmistrza objęte jest po prostu tajemnicą skarbową.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czyli my jako
Rada Miejska nie mamy możliwości uzyskania informacji  o ile jest  uszczuplony budżet Gminy
Miasta Gostynina?

Adwokat Marcin Brzeziński – Macie Państwo takie same uprawnienia, jakie wynikają z ustawy o
finansach publicznych,  lub takie jak de facto każdy z obywateli,  bo to co Pan Burmistrz przed
chwilą podał jest dostępne publicznie w BIP Urzędu Miasta.  



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Pan Burmistrz
zgodnie ze statutem miasta § 48 ust. 5 ma obowiązek składania raz na 3 miesiące takiego 
sprawozdania. Nie przypominam sobie, żeby po marcu, czerwcu, wrześniu było składane takie 
sprawozdanie. 

Adwokat Marcin Brzeziński – Jeżeli chodzi o kontrolę, czy dana ulga, zwolnienie udzielane jest 
prawidłowo, czy też nie, to są od tego przewidziane stosowne  instytucje.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Nie pytam o 
kontrolę, pytam o sprawozdanie, o informację Burmistrza, która jest zgodna z § 48 ust. 5: Burmistrz
raz na kwartał powinien przedstawiać informacje  Radzie o umorzeniach, zwolnieniach, generalnie 
o ulgach, kwotach tych ulg zastosowanych wobec mieszkańców.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – W BIP  znajdują się te informacje. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - § 48 mówi o 
tym, że mają być przedstawione Radzie.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – BIP jest portalem, który służy także dla Radnych Miejskich. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Trzeba będzie pamiętać o tym, żeby taki 
punkt zawrzeć w porządku odpowiedniej sesji i wtedy nie będzie problemu. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Wiesława  Radecka  pytała,  czy  istnieje  możliwość
zarezerwowania środków finansowych na 2019 na ul. Kujawy?  – było to już wyjaśnione, jest to
ujęte w WPF. Pani Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – pytała, czy Burmistrz będzie ubiegał
się o środki zewnętrzne na budowę ul. Kujawy? – O dofinasowanie na remont będziemy ubiegać się
pod koniec 2018 roku, kiedy zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach wieloletniego programu
rozwoju gminy powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, ten sam z którego  został
złożony  wniosek  na  ul.  Nową.  Jest  to  program  organizowany  przez  Urząd  Wojewódzki.
Jednocześnie  informuję,  Państwo  pewnie  dostaliście  informacje,  że  zgodnie  ze  zgłoszonym
harmonogramem wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Marszałek  nie  przewiduje naboru na działanie  7.1
Infrastruktura drogowa w ramach osi priorytetowej rozwój regionalnego systemu transportowego. 
Radny  Jan  Głodowski  –  proszę  o  podanie  podstaw  prawnych  dotyczących  podwyżki  wody  i
ścieków, chodzi o stawki aktualnie obowiązujące?– Podstawą prawną jest art. 9 ust. 3 Ustawy z
dnia 27 października 2014 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków, wszystko będzie przedstawione na piśmie. 
Radna Magdalena Augustyniak, pytała czego dotyczyła decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
porządku publicznego? –  Jest  to  decyzja  z  6 grudnia 2017 roku i  dotyczy ustalenia  lokalizacji
inwestycji  celu  publicznego  pod  nazwą  „budowa  elektroenergetycznej  sieci  kablowej  wraz  ze
złączem kablowym na działkach położonych  przy ul.  Makulińskiego w Gostyninie  na wniosek
ENERGA OPERATOR. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Czyli punkt 20 mamy odhaczony. Oddaję
głos Komisji Skrutacyjnej.

Radna Urszula Pieniążek – Została zgłoszona jedna kandydatura Pani Teresy Berlińskiej. Proszę o
zaznaczenie na karcie do głosowania tak/nie, jeżeli będą dwa „X” to znaczy, ze głos jest nieważny.  

Nastąpiło  przeprowadzenie tajnego głosowania przez Radnych Rady Miejskiej. 



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Ogłaszam  krótką  przerwę  w  celu
sporządzenia protokołu. 

(po przerwie…)

Radna Urszula Pieniążek odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na LXX Sesji  Rady
Miejskiej w Gostyninie w dniu 28.12.2017 – treść stanowi załącznik do protokołu. 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie wybrano Panią
Teresę Berlińską. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 
Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 359/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odczytał uchwałę – treść stanowi załącznik
do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  
 
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

UCHWAŁA NR 360/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 16 

Podjęcie rezolucji w sprawie przywrócenia w Gostyninie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Ta  sprawa  była  już  emocjonalnie
przeprowadzona na komisji, także nie ma potrzebny tego przybliżać. Zapadła opinia komisji, aby
podjąć  rezolucję.  

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do rezolucji.
Za przyjęciem rezolucji głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0



UCHWAŁA NR 361/LXX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 17 

Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Każdy z Państwa otrzymał tą informację i w
związku z tym, mam zapytanie, czy istnieje konieczność, aby te informacje czytać?
Radni wyrazili chęć przyjęcia informacji bez odczytywania ich. 
Za przyjęciem informacji z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0
Informacja została przyjęta.  

Za  przyjęciem informacji  z  pracy  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego   głosowano
następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0
Informacja została przyjęta.  

Za przyjęciem informacji  z  pracy Komisji  Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Pomocy Społecznej
głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0
Informacja została przyjęta.  

 Za  przyjęciem  informacji  z  pracy  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  głosowano
następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0
Informacja została przyjęta.  
Za przyjęciem informacji z pracy Komisji Rewizyjnej  głosowano następująco: 

Za - 10 Przeciw - 0 Wstrzymało się – 0

Informacja została przyjęta.  

Do punktu 18 
Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2017. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  Odczytał  informację  o  pracy  Rady
Miejskiej w Gostyninie w roku 2017 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Za przyjęciem informacji z pracy Rady Miejskiej głosowano następująco:

Za - 10 Przeciw - 0 Wstrzymało się – 0

Informacja została przyjęta.  

Do punktu 19

Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Protokół Państwo otrzymali.
Radni nie zgłaszali pytań i uwag do protokołu. 



Za przyjęciem protokołu głosowano następująco: 

Za - 10 Przeciw - 0 Wstrzymało się – 0
Protokół z LXIX sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 20 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wyjątkowo nie wpłynęły żadne pisma. Czy
ktoś chciałby zabrać głos? 

Radny Jan Głodowski – Chciałbym zadać dwa pytania, pierwsze dotyczy ul. 18-go Stycznia, która
została przyjęta, a czy było więcej pism na ten temat, bo słyszałem, że miał być jeszcze dwie ulice
zmienione.

Przewodniczący  Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  To do Pana Burmistrza pisma, natomiast
inicjatywa mieszkańców była  w sprawie ul. 18-go Stycznia.

Radny Jan  Głodowski  –  Doszły  mnie  również  wiadomości  o  wygaszaniu  mandatów  naszym
radnym, chciałbym się dowiedzieć, podobno było pismo z Urzędu Wojewódzkiego – jeżeli tak, to
ja chciałbym się dowiedzieć o tym na sesji., komisji, a nie na ulicy.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  W  pierwszej  sprawie  odpowie  Pan
Burmistrz,  bo Pan Burmistrz  otrzymał  pisma od Wojewody w sprawie  zmiany nazw ulic,  a  w
drugiej  sprawie  wpłynęło  pismo,  sprawa  jest  w  toku  wyjaśniania,  także  jak  będzie  sprawa
wyjaśniona, to  ja o tym poinformuje.  

Radny Jan Głodowski – A nie możemy zapoznać się z tym pismem? 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Wpłynęło pismo,  żeby podjąć czynności
wyjaśniające  sprawę  miejsca  zamieszkania  dwóch  radnych,  kolegi  Bartosiaka  i  koleżanki
Augustyniak  i  to  wszystko.  W  tej  chwili  kwestia  jest  wyjaśniana,  radni  złożyli  odpowiednie
wyjaśnienia, zostały one wysłane do Wojewody i teraz czekamy na informacje od Wojewody.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Są wydane zarządzenia zastępcza Wojewody zmieniające
nazwy 3 ulic, czyli z ul. 18-go Stycznia na 1 grudnia i dwie pozostałe zostały zmienione.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Proszę Państwa w związku z tym, że kończy
się rok 2017, jak widzieliście z informacji pracy Rady rok dość trudny i intensywny, chciałbym
wszystkim Państwu i Pracownikom urzędu, Radnym, Paniom z Biura Rady  podziękować za wkład
pracy w tym roku i życzyć, żeby rok 2018 przyniósł nam wszystkim komfort psychiczny. 

Do punktu 21

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zamykam obrady LXX sesji Rady Miejskiej
VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 



Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki 


