
 Protokół Nr LXXIX/2018 

z posiedzenia LXXIX sesji  Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia  

21 czerwca 2018 r. 

 

 

Stan – 15

Obecni – 10

Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  10:00,  a  zakończono o godzinie
14:45.

 

 

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   –  Otwieram  obrady  LXXIX  sesji  Rady
Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam Panią Wiceburmistrz
Halinę  Fijałkowską,  witam Panią  Skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  witam Panią  Sekretarz  Hannę
Adamską,  witam radną Sejmiku Mazowieckiego Panią Ewę Szymańską,  witam Adwokata Pana
Marcina Brzezińskiego,  witam Naczelników Wydziałów, Panią Dyrektor  Domu Kultury,  witam
zaproszonych  gości  Panią  Mirosławę  Pietrzak  i  Pana  Tadeusza  Biniewicza,  witam  wszystkich
zaproszonych,  witam koleżanki  i  kolegów Radnych,  pracownice Biura Rady Miejskiej,  media i
wszystkich przybyłych.

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  -  Porządek wszyscy otrzymali. Zaproponuje
jednak wprowadzenie zmian, aby w punkcie 13 wpisać do porządku „Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany  uchwały  nr  392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  24  maja  2018r.  w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich  pobrania  i  wykorzystania  dla  publicznych  i  niepublicznych  przedszkoli,  innych  form
wychowania  przedszkolnego  oraz  szkół,  dla  których  Miasto  Gostynin  nie  jest  organem
prowadzącym”.

Za wprowadzeniem powyższego punktu do porządku obrad głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się -0 

Punkt został wprowadzony do porządku obrad.



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  - Kolejna zmiana – w punkcie 22 wprowadzić
„Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielania  dotacji  celowej  ze  środków  budżetu  Gminy  Miasta
Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”.

Za wprowadzeniem powyższego punktu do porządku obrad głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się -0 

Punkt został wprowadzony do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ostatni punkt do wprowadzenia jako 23 –
„Przedstawienie sprawozdania Komisji Doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-
2016 w Gminie Miasta Gostynina”. 

Za wprowadzeniem powyższego punktu do porządku obrad głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się -0 

Punkt został wprowadzony do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 10 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 Pani Mirosławie Pietrzak i Panu Tadeuszowi
Biniewiczowi  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i
ochrony kultury. 

4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja  Burmistrza  dotycząca  uzgodnień  pomiędzy  Urzędem  Miasta  Gostynina  a
Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie modernizacji ul. Floriańskiej. 

7. Informacja na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji miejskich.

8. Rewitalizacja  w  mieście  –  informacja  nt.  podjętych  działań  w  zakresie  realizacji
uchwalonego w 2017 roku programu.

9. Informacja Burmistrza dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należnego podatku. 



10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  271/LIV/2017  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i
szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz  wysokości  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych
świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym
powierzono  stanowisko  kierownicze  oraz  określenia  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  392/LXXVII/2018  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 24 maja 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich pobrania  i  wykorzystania  dla  publicznych  i
niepublicznych  przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego  oraz  szkół,  dla
których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 
miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina.  

17. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

18. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z 
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

19. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Gostynina wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok, z wykonania planów 
finansowych samorządowych jednostek budżetowych oraz informacji o stanie mienia miasta
Gostynina:

 omówienie sprawozdań,

 przedstawienie opinii komisji stałych,

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez 
Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok,

 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Gostynina,



 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 
Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina,

 dyskusja.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina z 
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta 
Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów 
działkowych. 

23. Przedstawienie sprawozdania Komisji Doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 
1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina. 

24. Przyjęcie protokołu z LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVI  sesji Rady Miejskiej. 

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

26. Sprawy różne.

27. Zamknięcie obrad.                                            

Do punktu 3 

Wręczenie  nagrody  Gminy  Miasta  Gostynina  Pani  Mirosławie  Pietrzak  i  Panu  Tadeuszowi
Biniewiczowi  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i  ochrony
kultury. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Może kilka słów  technicznych. Wszystko zaczęło się od
uchwały Rady Miejskiej  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych
nagród  Gminy  Miasta  Gostynina  na  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,
upowszechnienia i ochrony kultury w Gostyninie, ta uchwała została podjęta w marcu tego roku,
następnie zarządzeniem z dnia 11 czerwca Burmistrz Miasta Gostynina powołał 6 osobowy skład
do opiniowania  wniosków. Skład przedstawiał się następująco: Pani Hanna Adamska, Pani Bożena
Sokołowska,  Pani Magdalena Świderska oraz Pan Andrzej Robacki, Pani Wiesława Radecka i Pan
Michał Bartosiak.   W związku z powołaniem tej  komisji,  zostały złożone wnioski i  w dniu 12
czerwca powstał protokół. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski odczytał protokół z posiedzenia Komisji do spraw nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku w
dniu 12.06.2018 r.  – treść stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Na tej podstawie mamy przyjemność wręczyć nagrody.
Przeczytam jeszcze wnioski, aby uzasadnić.



Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  odczytał  wniosek   z  dnia  15.05.2018  r.  Komisji  Edukacji
Kultury i Sportu o przyznanie nagrody pieniężnej Pani Mirosławie Pietrzak oraz wniosek z dnia
23.05.2018 r. Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie o przyznanie nagrody pieniężnej Panu
Tadeuszowi Biniewiczowi – treść wniosków stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – K/woli przypomnienia w uzasadnieniu tych
wniosków mamy wybitnych przedstawicieli kultury w naszym mieście, perełki gostynińskie i nie
tylko, bo Pan Tadeusz bardziej znany jest we Włoszech niż w Polsce, dlatego powstała z Inicjatywy
Klubu Radnych IdG taka uchwała, aby uhonorować ludzi kultury i nie tylko, ponieważ była też
uchwała dotycząca wybitnych osiągnięć sportowych, stypendia dla wybitnych uczniów, wszystkie
te uchwały dotyczą uhonorowania ludzi, którzy osiągają wyniki ponad przeciętne, nawet wybitne.
Mnie  jest  niezmiernie  miło,  że  dzisiaj  uhonorujemy  również  Panią  Mirosławę    nagrodą
Burmistrza,  ponieważ  przez  lata  współpracowaliśmy  razem w Szkole  Podstawowej  Nr  3,  Pani
Mirosława dała się poznać jako wybitny przedstawiciel,  potrafi dokonać rzeczy niemożliwych, a
wiecie doskonale jak z takimi maluchami się ciężko pracuje, więc tym bardziej osiągnięcia są na
najwyższym poziomie. 

Nastąpiło  wręczenie  nagród  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina  Pawła  Kalinowskiego  i
Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Robackiego. 

Pan Tadeusz  Biniewicz  – Szanowni  Państwo pragnę podziękować  za  uhonorowanie  mnie  tak
szlachetną nagrodą, jest mi niezmiernie przyjemnie i jestem bardzo wdzięczny. Pragnę nadmienić,
że w obecnej chwili wykonuję rzeźbę Neptuna z Bolonii,  za około dwa miesiące rzeźba będzie
ukończona, jest to blok 36 ton, wymiar  rzeźby to 3.40m, wykonana jest w granicie.  Udzielając
wywiadu we Włoszech dla telewizji włoskiej  i dla Pani korespondentki z Bolonii nadmieniłem, że
moim  marzeniem  jest  wykonanie  rzeźby  Dawida.  W  tej  chwili  marzenie  się  spełnia,  jest  już
wydobyty kamień, rzeźba będzie miała wysokość 4.60 m. – będzie to najwyższa rzeźba w Europie.
Mimo,  że będzie wyższa o 24 cm od słynnej rzeźby Michała Anioła, to nie zależy mi na tym, żeby
była  ona  najwyższa  w  Europie  i  należała  do  mojego  autorstwa,  ale  chodzi  mi  o  jakość  tego
wykonania, nie chciałbym zrobić tej rzeźby gorzej jak Michał Anioł, będę  starał się, aby nie była
ona gorsza, a w przyszłości żeby Gostynin mógł słynąć z tej pracy. 

Pani Mirosława Pietrzak -  Nie jest mi łatwo zabrać głos po wygłoszonych przemówieniach, a to z
dwóch powodów – po pierwsze nie umiem tak ładnie przemawiać, jak zgromadzeni tutaj Państwo, a
po drugie nawet w chwilach samouwielbienia nie umiałabym powiedzieć tak dużo dobrych rzeczy o
sobie,  za co oczywiście  serdecznie  dziękuję.  Wiadomość,  że dostaję nagrodę wywołała  u mnie
bardzo duże zadowolenie, satysfakcję. Chciałam bardzo podziękować wszystkim tym, którzy mieli
udział w nominowaniu mnie do tej nagrody, którzy mnie dostrzegli i docenili, a zwłaszcza dlatego,
że ja również bardzo szanuję i cenię te osoby. Prowadzę zespół Ananasy od 21 lat, właśnie mija 21
rok. Od momentu kiedy zespół powstał, a właściwie go wymyśliłam, kiedy był malutkim zespołem
pełnym przypadkowych jeszcze wtedy dzieci i przypadkowych choreografii wykonywanych pewnie
nieudolnie  przeze  mnie,  aż  do  momentu  w  którym  jesteśmy  teraz,  gdzie  opieką  pozalekcyjną
objętych jest  około 50 dzieci i młodzieży,  gdzie mamy piękne stroje, wyjeżdżamy na konkursy
ogólnopolskie,  nie  wstydzimy się  występować wśród najlepszych,  mało tego również osiągamy
sukcesy, np. w tym roku byliśmy na ogólnopolskim konkursie „Taneczne wiraże” w Bydgoszczy,
gdzie zajęliśmy 3 miejsce, jest to ogromne osiągnięcie, dlatego, że występują tam dzieci  ze szkół
tanecznych,  klubów tanecznych i  nikt tam nie słyszał,  że istnieje Gostynin,  więc myślę,  że my
również promujemy nasze miasto poza jego granicami. Nasz zespół nie mógłby istnieć bez całej
rzeszy ludzi, którzy byli nam przychylni i tutaj chce podzielić się symbolicznie tą nagrodą z tymi
ludźmi. Przede wszystkim  musze bardzo podziękować Dyrekcji mojej szkoły, Szkoły Podstawowej



Nr  3  w  Gostyninie,  która  zawsze  dawała  nam  zielone  światło,  która  zawsze  wspierała  nas  i
pomagała w osiąganiu sukcesów, w realizacji różnych projektów, dziękuję Radzie Rodziców naszej
szkoły, która wspierała nas finansowo i oczywiście Radzie Miasta i Panu Burmistrzowi, bo dzięki
Państwo  nasz  zespół  ma  w  tej  chwili  profesjonalnego  choreografa,  dzięki  Państwu  możemy
wyjeżdżać bo mamy na to pieniądze, dzięki Państwu nasze stroje są na tyle ładne, że nie wstydzimy
się w nich występować przy innych zespołach. Chciałabym podziękować również koleżankom z
mojej  szkoły,  które zawsze mnie  wspierały,  choćby przy projektowaniu strojów, czy tworzeniu
kroniki, w pisaniu artykułów, wymienię tutaj tylko jedną, chyba najlepszą Panią Sylwię Osmolak,
która dzisiaj również wspiera mnie, to dzięki niej w tym roku osiągnęliśmy mnóstwo sukcesów.
Muszę wspomnieć także o choreografach, których mieliśmy do tej pory siedmiu, wyróżnię Panią
Ewę  Wyraz,  która  była  wieloletnią  nasza  choreografką  i  za  jej  czasów  mieliśmy  najwięcej
sukcesów i naszą ostatnią  choreografkę Panią Joannę Teślę.  Rozwój naszego zespołu nie byłby
możliwy bez pomocy rodziców i opiekunów dzieci, zawsze nas wpierają, są zawsze z nami, bez
nich nie mielibyśmy szans. Dziękuję bardzo sponsorom, bo też mamy swoich sponsorów. Przede
wszystkim  muszę  podziękować  dzieciom  i  młodzieży.  W  ciągu  21  lat  opieką  pozalekcyjną,
instruktorską  objętych  było  ponad  200  osób.  Dzieci  z  naszej  szkoły  są  bardzo  zdolne,
zdyscyplinowane, pracowite, bywa tak, że są chore a mimo to przychodzą na występy, bo wiedzą,
że  każda  osoba  w  zespole  jest  bardzo  ważna,  każda  ma  swoje  miejsce.  Kiedy  w  domu
zastanawiałam się co dzisiaj powiem do Państwa, to pomyślałam sobie, że będę się strasznie bała,
bo na pewno zapomnę powiedzieć o czymś co jest bardzo istotne, w tej chwili gdyby ktoś mnie
zapytał czy nadal się boję – już nie, dlatego, że na pewno o czymś zapomniałam, mam nadzieję, że
mi Państwo to wybaczycie, zważywszy na to, że towarzyszą mi wielkie emocje.  Jeszcze raz bardzo
dziękuję za przyznaną mi nagrodę i liczę na dalszą współpracę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -Ze swojej strony mam taką prośbę do Rady,
do  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu,  do  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  aby
rozważyła wniosek, żeby wysokość nagrody nie była 4.000,00 zł., bo jest to kwota symboliczna,
uważam, że powinna być przynajmniej 10.000,00 zł., albo 20.000,00 zł. Myślę, że miasto na to stać,
aby  takie  wybitne  osoby,  jak  mamy  w  tej  chwili,  mogło  uhonorować  taką  nagrodą,  a  nie
symbolicznie 4.000,00 zł. brutto.

Radna Sejmiku Mazowieckiego Ewa Szymańska – Tylko wtrącę do wypowiedzi Pani Pietrzak,
bo  jest  coś  o  czym  Pani  zapomniała,  zapomniała  Pani  powiedzieć,  że  jest  Pani  cudownym
człowiekiem,  jest  Pani  fantastycznym  wychowawcą,  jest  Pani  silną  kobietą  i  na  pewno bardzo
cierpliwą i ciepłą, takich ludzi nam brakuje i na takich ludzi oraz na takiej inicjatywie nie należy
absolutnie  żałować  grosza  pieniędzy,  ich  ma  być  jak  najwięcej.  Ja  jako  matka  jestem  Pani
wdzięczna bardzo, bo wyjęcie chociaż jednego dziecka sprzed telewizora, czy komputera właśnie w
takim celu, jest ważne, chylę czoła i jestem Pani bardzo wdzięczna. Jest to wspaniała kultura, jest to
uczenie  naszych  dzieci  pewnych  nawyków  i  wychodzenie  naszych  dzieci  naprzeciw  pewnym
sytuacjom w których muszą się odnaleźć. To jest stres, a Pani ich uczy tego wszystkiego i za to
bardzo dziękuję i proszę wychowywać te dzieci w duchu, żeby Panią ktoś mógł zastąpić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Myślę, że Pani Mirosława nie zapomniała o
tym powiedzieć, ze skromności to pominęła.

Radna Wiesława Radecka – Pani Radna była na koncertach, oglądała Ananasy i była naprawę
zachwycona, wielkie gratulacje. 



Do punktu 4

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski-  Przedstawił sprawozdanie  międzysesyjne za okres od
dnia 18 maja 2018roku do dnia 14 czerwca 2018 roku – treść sprawozdania stanowi załącznik do
protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Ponieważ dociera do mnie mnóstwo pytań
związanych z ul. Nową, chodzi o zakres, jak powinna wyglądać modernizacja tej drogi, bo zaraz za
sklepem Kaufland się ona kończy, a do końca ul. Nowej jest odcinek drogi, który nie wiadomo, czy
będzie zrobiony, można to potraktować jako zapytanie.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Dobrze, odpowiem później. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do sprawozdania. 

Do punktu 5 

Interpelacje i zapytania radnych.

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

Radna  Magdalena  Augustyniak  –Czy  na  stronie  Urzędu  Miasta  można  umieścić
informację na temat miejskiej komunikacji?, ponieważ wczoraj próbowałam znaleźć taką
informacje, jest bardzo ciężko, myślę, że byłoby adekwatne, aby to umieścić. 

Radny  Tadeusz  Majchrzak  –Mam pytanie,  ponieważ  rozmawiałem  ostatnio  z  Panem
Naczelnikiem  Banasiakiem  w  sprawie  remontu  ul.  Kraśnica  na  Zatorzu.  Pan  Banasiak
zapewniał, że w poniedziałek będzie już się coś tam działo, ale mamy już czwartek  i na ul.
Kraśnica  do  tej  pory  nic  się  nie  dzieje.  Wiemy,  że  środki  zostały  zabezpieczone  na
utwardzenie tej drogi i chciałbym uzyskać informację, kiedy się w końcu coś tam zadzieje?

Radna Wiesława Radecka – Mam ważne pytanie, odnośnie usunięcia odpadów przy ul.
Ziejkowej, był u nas Pan Starosta, wiemy, że Starostwo ubiega się o  pożyczkę i mam takie
pytanie, czy my nie powinniśmy wspólnie ze Starostwem pochylić się nad pożyczką, bo
usunięcie połowy odpadów, to w dalszym ciągu ta druga część będzie zalegała. Czy nie
byłoby taniej jeżeli zrobilibyśmy jeden przetarg w jednym terminie?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Czy możemy rozwiać te wszystkie wątpliwości o
których mówi Pani Radna przy uchwale, wtedy wszystko wyjaśnimy?

Radna Wiesława Radecka – Tak, rozumiem to jest trudna sytuacja.  

Do punktu 6 

Informacja  Burmistrza  dotycząca  uzgodnień  pomiędzy  Urzędem  Miasta  Gostynina  a
Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie modernizacji ul. Floriańskiej. 



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Witam  Prezesa  Gostynińskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Pana Andrzeja Jakubowskiego. Na wniosek grupy radnych w
której  wiodła  koleżanka  Radecka,  ten  punkt  został  wprowadzony.  Proszę  o  krótkie
wprowadzenie do tematu.

Radna Wiesława Radecka –Jest to bardzo ważna kwestia, zajęłam się tą sprawą trochę za
późno, ale lepiej późno niż wcale.  Dnia 27 marca na Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu zadałam pytanie w sprawach różnych Panu Burmistrzowi, bo wspominaliśmy o
inwestycjach przy ul. Floriańskiej, czy przy projektowaniu, czy wykonywaniu tej ulicy, były
wcześniej  prowadzone negocjacje ze  Spółdzielnią,  czyli  Panem Prezesem Jakubowskim,
odnośnie fragmentu odcinka, który graniczy z  terenem Spółdzielni, na wysokości cukierni
Ozdowskich,  oraz  tego  budynku,  czy  zapytanie  w  kierunku  wspólnej  realizacji  tego
przedsięwzięcia  było  czynione.  Odpowiedź  Pana  Burmistrza  brzmiała  „dokładnie  nie
pamiętam, były prowadzone spotkania z właścicielami, z tego co wiem wpłynęło pismo od
mieszkańców pobliskiego bloku,  żeby miasto wykonało utwardzenie  chodnika na terenie
Spółdzielni, ale nie przypominam sobie, aby pan Prezes do nas występował”. Z tym, że na
przedostatniej sesji Pan Burmistrz obiecał, że udzieli mi konkretnej, jasnej odpowiedzi i w
odpowiedziach  poinformował  „powiem o  wniosku  z  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i
Budżetu,  zobowiązaliśmy się,  że  odpowiemy odnośnie  modernizacji  drogi  gminnej  w ul.
Floriańskiej, a więc informuję, że nie było kierowane pismo  do Gostynińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej  w  sprawie  wspólnej  realizacji  chodnika  na  terenach  Spółdzielni
Mieszkaniowej.  Przypomnę,  że  inwestycje  realizowaliśmy  na  terenach  tylko  miejskich,
jednocześnie,  mieszkańcy bloku przy ul.  Floriańskiej 16  również wystąpili  do mnie, czy
miasto  nie  mogłoby  wykonać  zagospodarowania   terenu  wokół  bloku,  który  stanowi
własność  Gostynińskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej”.  Z  kolei  na  ostatniej  sesji  zadałam
ponownie  pytanie  z  racji  udzielonej  mi  odpowiedzi  z  dnia  24  maja  2018  roku,  że
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie była informowana o modernizacji ul. Floriańskiej, zadałam
pytanie  do Pana Burmistrza,  dlaczego Pan Prezes  Spółdzielni  nie był  poinformowany o
remoncie  ul.  Floriańskiej,  z  racji  odcinka  pieszego  należącego  do  terenu  Spółdzielni  z
remontowanym  graniczącym  pasem  drogowym,  czy  był  jakiś  konkretny  powód
nieinformowania  Spółdzielni  o  tej  modernizacji.  Udzielono  mi  następującej  odpowiedzi
przez  Panią  Sekretarz:  Była  to  odpowiedź  z  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej,  która  brzmiała  zupełnie  inaczej  niż  odpowiedź  Pana  Burmistrza,
zaprzeczająca  odpowiedzi  bardzo ważnej  dla  mieszkańców całego  miasta,  ponieważ  ul.
Floriańska jest jedną z głównych ulic, którą poruszają się wszyscy mieszkańcy, zaczepiają
mnie i  pytają dlaczego jest to tak zrobione: „na etapie projektowania informacja została
przekazana Prezesowi, remont ul. Floriańskiej był prowadzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego, w pasie drogowym ul. Floriańskiej. Konsultacje społeczne
odbyły się również w czasie jednej z komisji  Rady Miejskiej. Został ustalony szczegółowy
zakres tego projektu.  Gostynińska Spółdzielnia była na etapie projektowym informowana o
tym, że miasto remontuje pas drogowy, przylegający do trenu spółdzielni,  czyli chodnik
przed cukiernią Ozdowscy. Spółdzielnia nie wyraziła zainteresowania wykonaniem remontu
na własnym terenie, aby było można połączyć chodnik w pasie drogowym z chodnikiem i
wykonać należycie prace na terenie spółdzielni. Użytkownikami wieczystymi działki przy
cukierni jest duża liczba podmiotów, jest to ponad 20 osób, w tym kilka działek należy do
Spółdzielni Mieszkaniowej, a te osoby to mieszkańcy sąsiedniego bloku. Remont tej części
działki wymagałby zgody wszystkich użytkowników działki i podpisania z nimi stosownych
umów na udostępnienie nieruchomości. Remont nie mógł wyjść poza pas drogowy, a do



wydania  zezwolenia  ze  Starostwa  mógł  być  tylko  i  wyłącznie  wykonany  remont  pasa
drogowego”. Oczywiście uważam, że na etapie projektowania Spółdzielnia powinna być
poinformowana z racji sąsiedztwa chodnika przylegającego do modernizacji przy budynku,
moje pytanie teraz jest takie - dlaczego te odpowiedzi były zupełnie przeciwne.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ale które odpowiedzi, konkretnie?  

Radna  Wiesława  Radecka –  Dwie,  przeczytałam,  na  jednej  sesji  Pan  Burmistrz
odpowiada, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie była w ogóle informowana.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Ale  o  czym,  o  wspólnej  realizacji,  czy  o
inwestycji?   

Radna Wiesława Radecka –Panie Burmistrzu mamy tutaj punkt wyjaśniający – informacja
Burmistrza  dotycząca  uzgodnień  pomiędzy  Urzędem  Miasta  Gostynina,  a  Gostynińską
Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie modernizacji ul. Floriańskiej –po czym na ostatniej
sesji gdzie Pana Burmistrza już nie było, Pani Sekretarz poinformowała zupełnie inaczej.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Bo mówimy o dwóch różnych sprawach.

Radna  Wiesława  Radecka  –  Ale  ja  zadałam  wyraźnie  pytanie,  czy  był  jakiś  powód
niepoinformowania Spółdzielni? 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  Tak  jak  odczytywała  już  Pani  Radna,  te
informacje byłby przekazywane i Pani Radna raz pytała – czy były podejmowane rozmowy
w  sprawie  wspólnej  realizacji  utwardzenia  terenu  należącego  do  Spółdzielni   i  takiej
rozmowy  w  tym  temacie  nie  było,  czy  Spółdzielnia  była  informowana  na  etapie
opracowywania  projektu  i  przystąpienia  do  realizacji  inwestycji  –  takie  pismo  było
skierowane do Spółdzielni, tak jak do wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiadujących z
pasem drogowym.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Sprecyzujmy, na etapie wykonywania inwestycji,
już na etapie jak była inwestycja realizowana. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska –  Na etapie projektowania było spotkanie w
Urzędzie Miasta z mieszkańcami, którzy mieli uwagi do zakresu projektu, zresztą Państwo
też  uczestniczyliście  w  tym  spotkaniu.  Nie  było  Pana  Prezesa,  nie  wiem,  czy  w  tym
momencie  był  zapraszany,  czy  tylko  prywatni  właściciele  byli  wtedy  zapraszani  na
rozmowę,  na  spotkanie  z  komisją  przewodniczący komisji  zaprasza  osoby.  Z uwagi  na
prowadzoną procedurę w zakresie projektowania i uzyskiwania pozwoleń, na etapie decyzji
o warunkach zabudowy, był ustalany krąg stron, które są informowane o zakresie projektu,
w tej chwili trudno mi na 100% powiedzieć, ale myślę, że właściciele sąsiednich działek na
etapie decyzji o warunkach zabudowy byli zawiadamiani. Zupełnie inaczej sprawa wygląda
w Starostwie – w przypadku wydawania pozwolenia na budowę, Starostwo w inny sposób
ustala krąg stron, w związku z tym, czy na etapie pozwolenia na budowę spółdzielnia była
informowana na ten moment nie jestem w stanie odpowiedzieć. 



Radna  Wiesława  Radecka –  Panie  Przewodniczący  chciałam  tylko  dodać,  że  Pan
Naczelnik Frontczak przy projektowaniu ul. Floriańskiej, zaznaczył, że chodnik do budynku
Pana  Sierakowskiego  musi  być  poszerzony  z  dwóch  stron,  Pan  Prezes  nie  był  wtedy
zaproszony, ani mieszkańcy bloku nr 16, to była moja inicjatywa zaproszenia mieszkańców
i Pani Przewodniczącej Komisji Spraw Obywatelskich i nie poruszaliśmy w ogóle tematu
graniczącego spółdzielni.  My Radni  nie mamy wpływu na to,  jest  Wydział  Inwestycji  i
Gospodarki Przestrzennej, dopiero w trakcie wykonania remontu dowiadujemy się, że ten
teren nie jest miasta, więc taka sytuacja z konsultacjami społecznymi.  

Prezes  Gostynińskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej   Andrzej  Jakubowski  –Nie  było
żadnych konsultacji, nie było wniosków do Spółdzielni o współpracę, a szkoda, bo może
chodnik byłby wykonany, nie chciałbym się nad tym rozwodzić, bo to nie jest mój temat,
szkoda bo mogliśmy zrobić to za jednym zamachem. Chciałbym sprostować jeszcze jedną
rzecz, to nie jest wina wystąpień, słyszę, że mieszkańcy musieliby wyrazić zgodę, to jest
fundusz  unijny,  więc  należałoby  to  do  Zarządu,  tylko  i  wyłącznie  zgoda  Spółdzielni
Mieszkaniowej,  jeśli  taka  byłaby,  to  myślę,  że  byśmy rozpoczęli  współpracę.  Nie  było
żadnych wniosków, żadnych pytań, żadnych wystąpień. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Tylko przypomnę, że na Komisji,
kiedy była już realizacja tej inwestycji w trakcie się okazywało, że  robi się pół chodnika i
wtedy dopiero zaczęła się cała sprawa, a szkoda, bo można było to uporządkować i ładnie
by to wyglądało. Myślę, ze zakończymy już ten punkt, nie będziemy do tego wracać, myślę,
że  Pan  Burmistrz  wyciągnie  wnioski,  żeby  na  przyszłość  konsultacje  przeprowadzać
bardziej dokładnie, żeby to przyniosło efekt. 

Radna Wiesława Radecka – Ja się tym tematem zainteresowałam, byłam w Spółdzielni, w
dalszym ciągu Państwo twierdzą, że Spółdzielnia była poinformowana, Pan Prezes mówi, że
nie była, to jest niepoważne moim zdaniem.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Nie występowaliśmy, ale proszę bardzo zapoznać
się z tym pismem, to jest pismo, które zostało również do Pani wysłane, jako do właściciela
nieruchomości,  wysłane  7  marca  informujące  o  realizowanej  inwestycji.  Takie  pismo
wpłynęło  też  do  Gostynińskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  na  etapie  wykonania  już
inwestycji, to o tym informowałem.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  To  jest  taka  drobna  różnica,
przygotowanie inwestycji, a wykonanie już, czy przystąpienie do realizacji. Powiedziałem
już, żeby na przyszłość jednak dopilnować, aby to było tak, żeby wszystkie strony, które
mogłyby uczestniczyć w realizacji, były wcześniej powiadomione, dla dobra mieszkańców
miasta. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -  W odpowiedzi na pytanie dotyczące ul. Nowej
uszyska Pan konkretną odpowiedź. 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Pan  Przewodniczący  apeluje  o  to,  aby
inwestycje były realizowane wspólnie z mieszkańcami – musimy jasno sobie powiedzieć, że
jeżeli  realizowane  są  inwestycje  drogowe,  realizujemy  je  tylko  na  nieruchomościach
stanowiących własność  Gminy Miasta Gostynina i projekty mogą obejmować tylko zakres



robót, które dotyczą naszej własności. Jeżeli miałaby być realizowana inwestycja wspólnie z
sąsiadami, projekty tego obejmować nie będą.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Pani  Burmistrz,  ale  my  o  tym
wszyscy wiemy, chodzi o to, żeby inwestycja tego typu, jaka była na ul. Floriańskiej, była
zrobiona tak, aby byli wszyscy zadowoleni. Ogłaszam 5 minut przerwy. 

(po przerwie…)

Do punktu 7 

Informacja na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji miejskich.

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Pan  Włodzimierz
Frontczak -Przedstawił informację na temat stanu realizacji inwestycji miejskich –  treść
informacji stanowi załącznik do protokołu.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  Nie  wiem,  czy  przytaczać  Państwu
szczegółową informację na temat zadań realizowanych przez wydział ds. dróg, szczegółowo
było to opisane w sprawozdaniu Pana Burmistrza i myślę, że nie będziemy jeszcze raz tego
powtarzać.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Tak, będzie dołączone do protokołu.

Do punktu 8 

Rewitalizacja  w  mieście  –  informacja  nt.  podjętych  działań  w  zakresie  realizacji
uchwalonego w 2017 roku programu.

Zastępca  Burmistrz  Halina  Fijałkowska  –Jak  Państwo  pamiętają  Gminny  Program
Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017/2026 został przyjęty Uchwałą Nr 309 z
2017 roku w dniu 27 lipca 2017 roku i jako prawo miejscowe zaczął obowiązywać od 24
sierpnia  2017  roku.  W  programie  zostały  ujęte  zarówno  zadania  inwestycyjne  jak  i
rekreacyjno- edukacyjne oraz społeczne, które mają być realizowane przez Gminę Miasta
Gostynina   oraz  osoby  prawne  między  innymi  przez  Spółdzielnię  Mieszkaniową,
Ochotniczą  Straż  Pożarną,  MOPS  i  osoby  fizyczne.  W  celu  zarządzania  procesem
rewitalizacji Burmistrz 18 kwietnia  powołał zespół do spraw zarządzania tym programem.
W  skład  zespołu  zadaniowego  wchodzą:  Halina  Fijałkowska,  Włodzimierz  Frontczak,
Paulina Adamowska, Iwona Kowalczyk, Magdalena Garstka. Zrządzeniem nr 15 z 6 lutego
Pan Burmistrz wyznaczył członków Komisji Gminnego Komitetu Rewitalizacji, z tym że,
po powołaniu tego Komitetu nie mógł podjąć działań  z uwagi na ograniczoną liczbę osób.
Podjęto kolejne działania związane z naborem osób chcących pracować w tym komitecie i
ostatecznie w kwietniu do wcześniejszej ilości osób dołączone zostały jeszcze dwie osoby.
Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z realizacją zadań zapisanych w programie to na
dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób, że na początku roku w projekcie budżetu miasta



Gostynina  znalazła  się  modernizacja  budynku przy  ul.  3-go Maja  12,  ale  w efekcie  do
realizacji to zadanie nie zostało przyjęte, nie znalazło ono akceptacji  Państwa Radnych. 
Z informacji uzyskanych od Prezesa Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w działania,
które ma realizować  Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa wpisane są zadania związane
z  modernizacją  węzłów cieplnych  w budynkach  spółdzielni  mieszkaniowej.  Pan  Prezes
powiedział,  że  rozpoczęli  realizację  tego  zadania,  obecnie  mają  opracowane  audyty
energetyczne  poszczególnych  budynków  i  są  na  etapie  przygotowania  postępowania  w
sprawie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.  Rada Miejska na wniosek
Prezesa Zamku ustaliła  zespół ds.  zagospodarowania terenu wokół Zamku i  taki  Zespół
wypracował  koncepcję  zagospodarowania  terenu.   Koncepcja  była  przedstawiana  na
ostatniej  Komisji  Spraw Obywatelskich i  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu.   Kwestia
dalszego podjęcia  działań  w tym temacie  związana  jest  z  zabezpieczeniem środków na
opracowanie projektu. Poza tym w projekcie wpisane jest zadanie, które ujęte jest hasłowo
jako „zielone podwórka”  i dotyczy to terenu zagospodarowania osiedla przy ul. Targowej.
Odbyło się tam wstępne spotkanie i koncepcją zagospodarowania ma zająć się MTBS. Na
dzień  dzisiejszy  inne  zadania,  które  są  przewidziane   do  realizacji,  dopóki  nie  będzie
przychylności związanej z  zabezpieczeniem środków nie będą póki co realizowane.  Nie
mniej jednak, apelowałabym, żeby pomimo trudnej sytuacji finansowej, te działania, które
są zapisane kiedyś doczekały się realizacji. 

Do punktu 9 

Informacja Burmistrza dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należnego podatku. 

(obrady opuściła Radna Martyna Doral…)

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W II kwartale jeżeli chodzi o rozłożenia na raty,
odroczenia  i  umorzenia  podatku  wygląda  to  następująco:  Agencji  Rozwoju  i  Promocji
Zamek została udzielona pomoc publiczna w formie odroczenia III raty podatku do 15 lipca
2018  roku  i  odroczenia  IV  raty  do  15  sierpnia  2018  roku.  Następnie  w części  została
udzielona pomoc publiczna Ochotniczej Straży Pożarnej, jednej osobie fizycznej rozłożono
podatek od nieruchomości na 12 rat. Została udzielona także pomoc publiczna w postaci
odroczenia  IV raty za 2017 rok do 31 sierpnia 2018 roku. Odroczono I, II, III, IV ratę z
2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku. 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 15 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

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- 0

UCHWAŁA NR 403/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i
szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz  wysokości  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych
świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 404/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym
powierzono  stanowisko  kierownicze  oraz  określenia  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

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- 0

UCHWAŁA NR 405/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 13 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  392/LXXVII/2018  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 24 maja 2018r. w sprawie trybu udzielania i  rozliczania dotacji  oraz
trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i  wykorzystania  dla
publicznych i  niepublicznych przedszkoli,  innych form wychowania  przedszkolnego oraz
szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  –Ta  uchwała  nie  była  opiniowana
przez komisję.

Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli  Michał  Łoś  -
Uchwała, która została Państwu przedstawiona dotyczy doprecyzowania użytych określeń w
uchwale już uchwalonej przez Państwa i poprawek stylistycznych. 

 W pkt 1 § 2 ust. 3 pkt.5 otrzymuje brzmienie „rachunek bankowy przedszkola, innej
formy  wychowania  przedszkolnego  lub  szkoły  na  który  ma  być  przekazywana
dotacja” zamiast rachunku bankowym. 

 W  pkt.1  2  §  3  ust  2  pkt  2  ppkt  b  doprecyzujemy  że  „uczniów  objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w
którym  kończą  6  lat  i  nie  są  uczniami  niepełnosprawnymi,  niebędącymi
mieszkańcami  Miasta  Gostynina  w  przypadku  placówek  wychowania
przedszkolnego”. Wcześniej zabrakło słów „i nie są uczniami niepełnosprawnymi” 

 W  pkt  3  §  5  ust.4  pkt  2  ppkt  b  otrzymuje  brzmienie:  „uczniów  objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w
którym  kończą  6  lat  i  nie  są  uczniami  niepełnosprawnymi,  niebędącymi
mieszkańcami  Miasta  Gostynina  w  przypadku  placówek  wychowania
przedszkolnego”. Wcześniej zabrakło słów „i nie są uczniami niepełnosprawnymi”

 W  pkt  4  §  7  ust.  4  otrzymuje  brzmienie:  „Na  czas  trwania  kontroli  organ
prowadzący kontrolowane przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub
szkołę  zobowiązany jest  do  udostępnienia  kontrolującym wszelkich dokumentów
dotyczących przedmiotu kontroli w miejscu, o którym mowa w ust. 3.” – wcześniej
było niepubliczną inną formą… – skreślamy słowo niepubliczną. 

 W pkt. 5 uchyla się § 9, który mówi o tym, że poprzednia uchwała traci moc – tamta
uchwała straciła moc z Urzędu, dlatego ten zapis jest niepotrzebny. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 406/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 14 



Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

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- 0

UCHWAŁA NR 407/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
Do punktu 15 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

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- 0

UCHWAŁA NR 408/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 16 

Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 
miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina. 

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- 0

UCHWAŁA NR 409/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 17 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

Opinia Komisji:

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

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

Zabezpieczyć środki finansowe na wydatki związane z usunięciem odpadów niebezpiecznych
z terenu przy ul. Ziejkowej tj:

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 700.000,00 zł. z zadania 

inwestycyjnego „Budowa dróg gminnych na ulicach na Zatorzu”. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł. z zadania „Projekt budowlany 

na miejsca parkingowe przy ul. 3-go Maja wzdłuż budynku Urzędu Miasta”. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł. z zadania inwestycyjnego 

„Budowa Parkingu na ul. 3-go Maja 9-12”. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 48.974,00 zł. z zadania inwestycyjnego 

„Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki”. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 88.037,00 zł. z zadania inwestycyjnego 

„Modernizacja ul. Stodólnej”. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 323.850,00 zł. z zadania „Opracowanie 

dokumentacji projektowej i budowa SKATE PARKU przy Pływalni Miejskiej”.  

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 44.139,00 zł. z zadania inwestycyjnego 

„Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej”.

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł. z rezerwy celowej na 

zarządzanie kryzysowe.  

Z chwilą wykonania postanowienia zastępczego pozostałe środki przeznaczyć na inwestycje,
z których zostały zdjęte. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  –Mam jeszcze dwie kwestie, o jednej powiedział
już Pan Przewodniczący, ale jeszcze jedna – w związku z tym, że pojawił się już 3 projekt
uchwały zmieniającej, dostaliśmy jeszcze wniosek z prośbą o wprowadzenie zmian do tej
uchwały,  od Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3,  który zawarł  umowę pomiędzy
Fundacją KGHM Polska Miedź na przekazanie darowizny dla SP3 na realizację projektu
„książka mój świat na wyciągnięcie ręki” – chodzi o to, aby te środki już w wakacje można
było wykorzystywać. Zapewne sesja będzie dopiero we wrześniu, także jest taka prośba,



żeby  te  środki  wprowadzić  w  kwocie  15.000,00  zł.  Na  komisji  uchwała  była  bardzo
szczegółowo omawiana, były stawiane argumenty, dlaczego są zdejmowane środki z zadań
inwestycyjnych. Gmina nasza nie posiada takich  wolnych środków, ponieważ te już zostały
w  dużej  mierze  zaangażowane  wcześniej  na  wydatki  majątkowe  i  bieżące,  stąd  Pan
Burmistrz zdecydował się, aby nie podrażać usługi, bo oczywiście można byłoby zaciągnąć
kredyt  na  pokrycie  deficytu  przy  zaangażowaniu  reszty  środków,  nie  mniej  na  dzień
dzisiejszy został wyliczony jego koszt na  kwotę 163.000,00 zł. Mogę od razu odpowiedzieć
Pani Radnej, że pożyczki w Państwowym Funduszu Celowym Gmina nie może zawrzeć na
wydatki bieżące, bo będziemy tylko odbierać i utylizować odpady, a ustawa o finansach
publicznych nie pozwala zaciągać kredytu na pokrycie deficytu,  który występuje z racji
wydatków bieżących.  Wszystkie  te  zmiany  zostały  wprowadzone  zgodnie  z  wnioskiem
komisji,  dochody bieżące i wydatki w dziale 801 na zakup podręczników i wyposażenia
zwiększą się o 15.000,00 zł. z tytułu darowizny dla SP3. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –Przegłosujemy  ten  wniosek  oraz
wnioski z komisji.

Za przyjęciem  powyższego wniosku dotyczącego wprowadzenia kwoty 15.000,00 zł. z tytułu
darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 700.000,00 zł. z zadania inwestycyjnego 
„Budowa dróg gminnych na ulicach na Zatorzu”. 

Za przyjęciem  powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 1 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Rozumiem,  że  ten  wniosek  jest
tymczasowy, jest przeniesiona ta kwota tymczasowo. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, było to omówione szczegółowo. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł. z zadania „Projekt budowlany 
na miejsca parkingowe przy ul. 3-go Maja wzdłuż budynku Urzędu Miasta”. 

Za przyjęciem  powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 



 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł. z zadania inwestycyjnego 
„Budowa Parkingu na ul. 3-go Maja 9-12”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Też jest zdjęte tymczasowo. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Były  złożone  oferty  na  wykonanie  projektu,
mieliśmy przeznaczoną kwotę około 4.000,00 zł. na projekt, wpłynęły następujące oferty:

 Na kwotę 48.511,20 zł. 

 Na kwotę 22.140,00 zł.

 Na kwotę 27.060,00 zł.

 Na kwotę 46.986,00 zł. 

Na całe zadanie kwota przygotowana w budżecie to 50.000,00 zł. 

Za przyjęciem  powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Wniosek został przyjęty. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 48.974,00 zł. z zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki”. 

Za przyjęciem  powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 7 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Wniosek został przyjęty. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 88.037,00 zł. z zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja ul. Stodólnej”. 

Za przyjęciem  powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 323.850,00 zł. z zadania „Opracowanie 
dokumentacji projektowej i budowa SKATE PARKU przy Pływalni Miejskiej”.  

Za przyjęciem  powyższego wniosku głosowano następująco:



Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Mam  nadzieję,  że  zwolennicy
SKATE  PARKU  zrozumieją  potrzeby  ekologii  i  niebezpieczeństwa  naszego  miasta  i
wybaczą Radnym tą chwilową decyzję.

 Zmniejszyć środki finansowe w kwocie 44.139,00 zł. z zadania inwestycyjnego 
„Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej”.

Za przyjęciem  powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Wniosek został przyjęty. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –Ostatni wniosek „Zmniejszyć środki finansowe w
kwocie 160.000,00 zł. rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe” należy do kompetencji
Pana Burmistrza, informowaliśmy, że reszta środków będzie pochodzić z rezerwy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli  ten wniosek wykreślamy z
wniosków komisji. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały z przyjętymi autopoprawkami i wnioskami głosowano następująco: 

Za- 7 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

UCHWAŁA NR 410/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 18 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z 
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-
2028.

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –Zostały naniesione w tej uchwale autopoprawki, a
zawiera ona zmiany objęte poprzednią uchwałą. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 



Za podjęciem uchwały z przyjętymi autopoprawkami i wnioskami głosowano następująco: 

Za- 7 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

UCHWAŁA NR 411/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 19

 

Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Miasta  Gostynina  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok, z wykonania planów
finansowych samorządowych jednostek budżetowych oraz informacji o stanie mienia miasta
Gostynina.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Wszystkie komisje zaopiniowały 
sprawozdania pozytywnie.  

 (przybyła Radna Martyna Doral…)

 Omówienie sprawozdań

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Został przekazany Państwu materiał szczegółowy
wcześniej, więc ja odniosę się bardziej ogólnie do kwot dochodów, wydatków, przychodów,
wydatków majątkowych, zobowiązań finansowych.  Budżet Miasta Gostynina na 2017 rok
został  przyjęty  do  realizacji  Uchwałą  Budżetową  Nr  253/L/2016  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie w dnia 29 grudnia 2016 roku. 

   W Uchwale Budżetowej na 2017 rok (stan na 1.01.2016 r.) ustalono:

1) dochody budżetu w kwocie 62.005.966,26 zł, w tym:

• dochody bieżące w kwocie:  59.873.337,26 zł,

• dochody majątkowe w kwocie: 2.132.629,00 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 66.108.334,26 zł, w tym:

• wydatki bieżące w kwocie 56.642.453,26 zł,

• wydatki majątkowe w kwocie 9.465.881,00 zł,



3)  powstał  deficyt  budżetu  w  kwocie  4.102.368,00  zł,  który  zaplanowano  pokryć
przychodami  pochodzącymi  z  zaciągniętych  kredytów w  kwocie  2.896.997,00  zł.,  oraz
wolnymi środkami w kwocie 1.205.371,00 zł.

4)  Zaplanowane  zostały  przychody  w  wysokości  5.402.468,00  zł  (kredyt  w  kwocie
4.197.097,00  zł,  wolne  środki  w  kwocie  1.205.371,00  zł)  i  rozchody  w  wysokości
1.300.100,00  zł  (spłata  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych
kredytów w kwocie 1.286.000,00 zł i pożyczki w kwocie 14.100,00 zł).

W ciągu roku dokonywane były zmiany Uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową jak
i zarządzeniami Burmistrza.  Zmiany dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów i
wydatków  oraz  przeniesień  pomiędzy  podziałkami  klasyfikacji  budżetowej,  a  także
zwiększenia przychodów i planowanego deficytu budżetu.

Plan  dochodów  ogółem  ustalony  po  zmianach  na  31  grudnia  2017  rok  wynosił
66.104.388,41 zł., został wykonany w kwocie 66.670.049,28 zł., co stanowi 100,86% planu.
Z tego:

• dochody  bieżące  zrealizowane  zostały  w  kwocie  64.474.681,71  zł.  na  plan
63.800.857,41 tj. w 101,06%,

• dochody  majątkowe   na  plan  2.303.531,00  zł  zrealizowane  zostały  w  kwocie
2.195.367.47 zł. tj. w 95,30%.

Dochody własne, na plan w kwocie 30.286.004,13 zł. zostały zrealizowane w ponad 100 %
osiągając kwotę 31.067.406,48 zł.  (102,58%)

Subwencja ogólna z budżetu państwa - (udział w budżecie stanowił 22,21%) jej  plan  po
zmianach  ostatecznie  na  koniec  roku  wyniósł  14.805.769,00  zł.  został  zrealizowany  w
100%. Najważniejszą z nich jest tzw. Subwencja oświatowa której udział w budżecie gminy
w 2017 roku stanowi 19,04% ogółu dochodu.

Następna kategoria dochodów to dotacje, które otrzymywaliśmy na  sfinansowanie zadań
własnych  gminy,  zleconych  gminie  do  realizacji,  również  zadań  realizowanych  na
podstawie porozumień oraz dotacje pochodzące ze środków europejskich. Na koniec roku
plan  po  zmianach  dokonywanych  w  ciągu  roku  ostatecznie  zamknął  się  kwotą
21.012.615,28 zł., a jego realizacja wyniosła 20.796.873,80 zł. 

W celu realizacji zaplanowanych dochodów  oraz dochodzenia należności wymagalnych,
prowadzone były działania  windykacyjne.  Wystawiono 12 decyzji  określające wysokość
zobowiązania dla osób, które nie złożyły deklaracji, stanowiących podstawę do naliczenia
podatku (transport os. Fizyczne), 1207 upomnienia, 251 wezwań do zapłaty, 496 tytułów



wykonawczych o windykacje naszych należności przez urząd skarbowy, dokonano 1 wpisu
do  rejestru  zastawów skarbowych  oraz   31  wpisów  na  hipotekę  przymusową,   celem
zabezpieczenia naszych należności pochodzących z podatków i opłat. Po mino tych  działań
na koniec roku  nasze należności wymagalne z w/w tytułów wynoszą 9.400.989.05 zł, oraz
te pobierane przez właściwe US 50.671,04 zł.

Z osiągniętych dochodów wydatkowane były kwoty z przeznaczeniem na realizację: zadań
własnych,  zleconych   gminie,  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego; zadań realizowanych wspólnie z innymi
jednostkami  samorządu terytorialnego.   Zadania  te  objęte  były  planem wydatków. Plan
wydatków ogółem ustalony po zmianach na 2017 rok w wysokości 71.776.781,14 zł., został
zrealizowany  w  kwocie  68.958.096,99  zł.,   co  stanowi  96,07%  wykonania  budżetu  w
zakresie wydatków. Z tego:

• Wydatki  bieżące  wykonane  zostały  w  kwocie  59.144.632,30  zł.  tj.   w  95,99%
planowanych do realizacji wydatków na plan w wysokości  57.010.240,12 zł.

i  dotyczyły  zadań  jakie  nakładają  na  gminę  przepisy  ustrojowe  w  celu  zaspokajania
zbiorowych  potrzeb  ludności  realizowanych  przez  urząd  oraz  jednostki  organizacyjne  i
instytucje kultury.

Oprócz tych wydatków z budżetu miasta w 2017 roku udzielane były również dotacje, które
gmina udzielała innym podmiotom:

• przedmiotowa – 330.340,00 zł dla MOSiR,

• podmiotowe  w  łącznej  kwocie  -  2.217.544,05  zł  (MCK,  MBP,  1  przedszkoli
niepublicznych i niepublicznego punktu przedszkolnego);

• celowe  dla  podmiotów  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych  w  łącznej
kwocie 64.825,00 zł. (powiat gostyniński na realizację wspólnej inwestycji – Remont
ul. Zakładowej);

• celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 620.874,44
zł. (75412 – OSP Gostynin, na programy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii, dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury
fizycznej).

Druga  kategoria  wydatków,  to  wydatki  majątkowe,  które   wykonano  w  wysokości
9.813.464,69 zł  na  plan  10.160.301,33 zł  -  wydatki  majątkowe w 2017 roku stanowiły
14,23% wszystkich wydatków.

Wydatki inwestycyjne realizowane były w takich obszarach jak drogi gminne, gospodarka
mieszkaniowa,  komunalna  i  ochrona  środowiska,  bezpieczeństwo  publiczne,  oświata,
opieka  społeczna,   kultura  fizyczna,  administracja.  W  2017  roku  kontynuowano



przedsięwzięcia  z  roku  2016 i  lat  poprzednich   (modernizacja  ul.  Floriańskiej,  budowa
chodnika w ul.  Spacerowej,  modernizacja odcinka ul.  Langenfeld,  budowa łącznika ulic
Kutnowska,  Wspólna,  Dybanka,  budowa  budynku  z  lokalami  socjalnymi  ul.  Targowa,
termomodernizacja  i  remont  komunalnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  3  Maja  14,
dostosowanie MP 5 do przepisów p.poż., dokonano budowy placu zabaw za MCK,  oraz
wykonywano nowe zadania jednoroczne. Niektóre zadania rozpoczęto w 2017 i przeszły
one do kontynuacji w roku 2018 z uwagi na terminy ich zakończenia zawarte w umowach.
Dla kilku przedsięwzięć opracowano dokumentacje budowlane by w 2018 roku zrealizować
roboty budowlane.  Nie udało się opracować do końca roku dokumentacji budowlanej dla
budowy dróg  na  Zatorzu.  Informowaliśmy  Państwa  o  przyczynach,  nie  zakupiono  wiat
przystankowych  z  uwagi  na  krótki  termin  realizacji  budżetu,  ponieważ  zadanie  zostało
wprowadzone przez Radę do budżetu w dniu 30 listopada i już wtedy było wiadomo, że nie
zostanie  zrealizowane,  również  z  tego  samego  powodu  nie  zrealizowano  budowy
monitoringu w mieście.

Przychody  po  zmianach  dokonywanych  w  ciągu  roku  zostały  wykonane  na  kwotę
6.972.493, 00 zł.  Na przychody składał się: kredyt z banku na kwotę 3.596.997,00 zł.  i
wolne środki w kwocie 3.375.496,00 zł. 

W wyniku realizacji dochodów jak i poniesionych wydatków rok budżetowy zamknął się
deficytem  w  wysokości  2.288.047,71  zł.,  przy  planowanym  deficycie  w  kwocie
5.672.393,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto:

1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie  – 3.596.997,00 zł, w tym na:

• rozchody w kwocie 700.000,00 zł.,

• na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.896.997,00 zł.,

Na  koniec  roku  2017  roku  Miasto  posiadało  zobowiązania  finansowe  w  kwocie
14.956.059,00 zł. tego:

• z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  długoterminowych  w  kwocie
9.986.592,00 zł.,

• z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 4.969.467,00 zł.,

To co państwu tutaj przedstawiłam są to ogólne informacje na temat realizacji budżetu w
2017  roku.  W  materiałach  jakie  państwu  zostały  przekazane,   staraliśmy  się  bardzo
szczegółowo przedstawić wszelkie  informacje  dotyczące zrealizowanych dochodów oraz
poniesionych  wydatków  przez  urząd  jak  i   jednostki  organizacyjne.  Do  informacji  o



przebiegu  wykonania  budżetu  dołączone  zostały  informacje  z  wykonania  planu
finansowego  przez miejskie instytucje kultury.

Na  koniec  dodam,  że  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  w  2017  roku  podlegało
zaopiniowaniu  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową,  która  po  analizie  materiału  oraz
wcześniej składanych sprawozdań kwartalnych wydała opinię pozytywną.

Sprawozdanie finansowe  jest uzupełnieniem sprawozdania z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego  na które składa się:

            a) bilans z wykonania budżetu Miasta Gostynina  za 2017 rok,

            b) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych

                jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2017

               rok,

            c) łączny rachunek zysków i strat, obejmujący dane wynikające z rachunku

      zysków i strat   samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego

      zakładu budżetowego za 2017 rok,

            d) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z

                zestawień funduszu  samorządowych jednostek budżetowych i

                samorządowego zakładu  budżetowego za 2017 rok.

Sprawozdania  finansowe  podlegają  zatwierdzeniu  wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania
budżetu  przez organ stanowiący. 

 Przedstawienie Opinii Komisji Stałych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wszystkie Komisje zaopiniowały 
sprawozdania pozytywnie. 

 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez 
Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki Odczytał Uchwałę nr Pł.129.2018 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez 
Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach  z wykonania budżetu za 2017 rok – treść 
uchwały stanowi załącznik do protokołu.



 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pieniążek odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina – treść 
wniosku stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pieniążek odczytał opinię Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie o wykonaniu budżetu Miasta Gostynina za 2017 
rok – treść opinii stanowi załącznik do protokołu.   

 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Gostynina.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał Uchwałę Nr Pł.254.2018 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 roku –
treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 Dyskusja 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag w dyskusji. 

Do punktu 20  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok.  

(obrady opuścił Radny Krzysztof Markus) 



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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 412/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 5 min. przerwy. 

(po przerwie…)

Do punktu 21 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina z 
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  

(przybył Radny Krzysztof Markus) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odczytał treść uchwały, która 
stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Na  posiedzeniu  LXXIX  sesji  RM  w  Gostyninie  na  stan  15  radnych  obecnych  było  10
radnych.   W  głosowaniu  nad  udzieleniem  absolutorium  udział  wzięło  10  radnych.
Absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2017 rok udzielono w głosowaniu jawnym



–  bezwzględną  większością  głosów  ustawowego  składu  Rady  Gminy,  następującym
stosunkiem głosów:

Za udzieleniem opowiedziało się- 8 radnych  

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymujących się – 2 radnych 

UCHWAŁA NR 413/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 22

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta
Gostynina  na  zadanie  służące  tworzeniu  warunków  dla  rozwoju  rodzinnych  ogrodów
działkowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Ta uchwała nie była opiniowana,
poproszę o wyjaśnienie Pana Mecenasa.

Adwokat Marcin Brzeziński -  Szanowni Państwo tą uchwałą zmieniamy uchwałę nr 390
w  sprawie  przedmiotowej  dotacji.  Zmiany  przede  wszystkim  wynikają  z  tego,  że  do
projektu dodano dwa załączniki: wniosek o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Gminy
Miasta Gostynina dla rodzinnych ogródków działkowych i sprawozdanie z wykorzystania
dotacji  celowej z  budżetu Gminy Miasta Gostynina.  Nadto w stosunku do przyjętej  już
uchwały usunięto zapisy między innymi tego co powinna zawierać umowa na udzielenie
dotacji, jak również doprecyzowano termin wykorzystania i rozliczenia dotacji tj. § 5 ust.2.
Istotną  kwestią  jest  również  to,  że  w  samej  treści  uchwały  Państwo  macie  uchylić
poprzednią  obowiązującą  uchwałę,  ale  to  tylko  dlatego,  żeby nie  wprowadzać  bałaganu
legislacyjnego. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 10 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 414/LXXIX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 23 

Przedstawienie sprawozdania Komisji Doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach
1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina. 



Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Robacki -  Ponieważ sprawozdanie jest  dość
obszerne,  a  ja  pozwoliłem  sobie  zaprosić  Panów  Kombatantów  w  osobach  Pana
Jackowskiego i Brzezińskiego, którzy prosili aby w sprawach różnych zabrać głos  w jednej
kwestii, może zróbmy odstępstwo, żeby nie czekali do Spraw różnych, tylko mogli teraz
przestawiać swoje stanowisko. 

Kombatant Zdzisław Jackowski - My kombatanci jesteśmy mało widoczni na zewnątrz w
różnych  sprawach.  Nie  będę  się  użalał,  a  przedstawię,  ze  kombatanci  żyją,  mają
odpowiednie dokumenty, aby być kombatantem i stopnie ich są właściwe, bo niektórzy na
mieście mówią,  że poprzypinali  medale i  z  nimi chodzą. Wobec tego do wglądu mamy
nasze awanse, ich nie napisaliśmy sobie sami, tylko je otrzymaliśmy. Są do wglądu dla Pana
Przewodniczącego. Dostaliśmy medal za zasługi dla Miasta Gostynina, wszyscy kombatanci
otrzymali  taki  medal  za  to,  że  chodzą  ze  sztandarem,  uczestniczą  w  świętach  od  lat.
Następna kwestia do Rady, może w kwestii informacyjnej i zapytania. Co Szanowna Rada
sądzi o tablicy umieszczonej na ul. Floriańskiej? – Nasze zdanie jako kombatantów i innych
miedzy innymi Pani Doktor, która napisała, że to nie w tym miejscu zginęli, mamy powielać
jakąś  brednię,  jest  nam  kombatantom  bardzo  przykro,  że  kolejne  pokolenia  będą  tam
chodzić do tablicy z kłamstwem, bo nie może być na niej napisane „w tym miejscu zginęli”
–  żeby  treść  tej  tablicy  była  inna,  to  może  tak.  Następnie  na  budynku  Policji  została
powieszona tablica, która została z honorami odsłonięta, ale nikt z kombatantów w okolicy
nie zna takiego Pana Jóźwiaka, a czy w Gostyninie było mało szlachetnych ludzi, którzy
powinni tam być umieszczeni, na tej tablicy. Są osoby, które nie maja na tablicy swego
miejsca  tj.   Awtowicze,  którzy  zostali  zastrzeleni  przez  Niemców,  dzień  przed
wyzwoleniem  i Pani Rosiak, czyli istnieją osoby,  którym bardziej należałaby się chwała, a
o nich nikt nie pamięta. Nie pamięta się również o tym, że na Placu Wolności był pomnik –
dzisiaj znajduje się  koło MCK – zapytujemy, czy ten pomnik jest ważny, czyj jest, czy on
świadczy  jakąś  przeszłość  historyczną.  Na  dawnej  ul.  Buczka  też  była  egzekucja  10
mieszkańców Gostynina, czy oni są inni? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ale to jest ta sama ulica.

Kombatant Zdzisław Jackowski – A to przepraszam, pochodzę z Gostynina, ale kilka lat
byłem w wojsku,  mogę nie pamiętać zmiany nazwy ulicy.  Następnie pomnik ku czci  4
pracowników szpitala, rozstrzelanych przez hitlerowców 21 czerwca, ich nigdzie nie ma na
tablicy. Na dawnej ul. Bieruta, czy jest mało ważna upamiętniająca tablica, las Kraśnica-
pomnik zniesiony na miejscu masowych egzekucji Polaków i Żydów przez Hitlerowców w
latach 1940-1943. Las Drzewce – pomnik wzniesiony na miejscu egzekucji dokonanej przez
10 mieszkańców okolicznych wsi w dniu 17 czerwca, nawet nie wiemy gdzie to jest, zostało
to zapomniane. My jadąc na wartę 1 listopada zostaliśmy nie wpuszczeni przez Policję na
cmentarz,  nie rozumiemy dlaczego tak się dzieje,  że Policjant,  który kieruje ruchem nie
wpuścił kombatantów trzymać warte, czy to jest jakaś samowola w mieście, powiecie, to są
pytania,  niedociągnięcia,  które nas bardzo bolą.  W obronie narodowych wartości  Armia



Krajowa imieniem której jest szkoła – pytamy dlaczego my nigdy jeszcze nie byliśmy w tej
szkole. Żyje ostatni powstaniec Powstania Warszawskiego Pani Marciniak ma 90 lat, nikt ją
nigdy  nigdzie  nie  zapraszał.  Na  terenie  Liceum  Ogólnokształcącego  został  posadzony
pewnego czasu Dąb – on związany jest z życiem Porucznika Jędrzejewskiego, Ryszarda
Rzepnikowskiego. Są też kombatanci w Gostyninie, którzy pamiętają jak byli mordowani
działacze wówczas  opozycji  –  Pan Markiewicz i  mówię o tym Panu,  bo o nim się  nie
wspomina. O tym wszystkim młodzież nic nie wie, został ogłoszony konkurs, aby młodzież
odnalazła bohaterów, zdarzenia historyczne – my o tym nic nie wiemy jako kombatanci.
Wyszedł Biuletyn Gostyniński i  co mamy o tym sądzić – uformował się Środowiskowy
Komitet 100-lecia Odzyskania Niepodległości  i tam nie ma żadnych kombatantów, którzy
wiedzą coś na ten temat. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Rada  niepowoływana  takiego
Komitetu, więc pytanie do Pana Burmistrza.

Kombatant Zdzisław Jackowski – Nie wiem, pytam wszystkich, dlaczego nas tu nie ma,
nie ma żadnych kombatantów, czy oni są niewłaściwymi osobami, które mógłby pomóc w
organizowaniu  święta,  dowiadujemy się  po  fakcie.  Jest  nam bardzo  przykro,  co  o  tym
sądzicie, bo nigdy nie byliśmy zaproszeni do Urzędu, żeby można było porozmawiać.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Muszę tutaj zaprotestować. 

Kombatant  Zdzisław Jackowski  –  Ale  jest  nam przykro,  że  tak  jesteśmy traktowani,
ludzie, którzy za chwilę odejdą, nie będą się dopominać. Ja jestem trochę młodszy i nie
jestem  kombatantem,  żeby  to  było  jasne,  może  będę,  ale  do  tej  pory  jestem
przedstawicielem, prezesem kombatantów bo mnie wybrano, ale kombatantem nie jestem,
żeby tego nie mylić – mogę być na zasadzie przepisów, które się teraz ukazały, dlatego, że
służąc  w  wojsku  nigdy  nie  byłem  w  partii.  Nikt  nigdy  nie  zadbał  o  to,  żeby  kogoś
uhonorować z kombatantów, my tylko dostaliśmy medale, grawer wykonał goszczony przez
Państwa dzisiaj Pan Biniewicz, ale on takiego nie ma. Chodzi o to, że jest zbyt mały kontakt
ze  środowiskiem,  nie  jeździmy  do  szkół,  było  otwarcie  szkoły  niedawno  nikt  nas  nie
zaprosił.  To  tylko  takie  pytania,  nikt  nie  musi  na  nie  odpowiadać,  dziękujemy  za
wysłuchanie.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Myślę,  że  Komisja  Spraw
Obywatelskich, powoła podkomisję do spraw historycznych i zaprosi Panów Kombatantów.

Kombatant  Zdzisław  Jackowski  -  Dziękuję  Panie  Przewodniczący,  ale  próbowaliśmy
zmienić  wizerunek Orła  na  cmentarzu i  nie  udało się,  to  my powiesiliśmy,  nikt  go nie
zmieniał,  Pan Biniewicz mówił,  że proponował  kiedyś,  żeby zrobić  tak jak inne miasta
zrobiły.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czy  takie  rozwiązanie  będzie
satysfakcjonować Państwa? 



Kombatant Zdzisław Jackowski – To zależy od Rady, chodzi, żeby przekaz pozostał. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Będzie zapisane w protokole z sesji,
komisja się zajmie sprawą.

Kombatant  Zdzisław  Jackowski  –  Tak  samo  organizowanie  świąt,  my  jesteśmy  ze
sztandarem oprócz delegacji reszty nie ma, nie tylko z Rady Miasta. 

(obrady  opuścił  radny  Witold
Dalkowski…)

Do punktu 23 

Przedstawienie sprawozdania Komisji Doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach
1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Markus przestawił sprawozdanie Komisji Doraźnej ds.
wyjaśnienia  nieprawidłowości  w latach 1996-2016 w Gminie  Miasta  Gostynina –  treść
sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 24

Przyjęcie protokołu z LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVI  sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący rady Miejskiej Andrzej Robacki – Protokoły zostały wcześniej wysłane
na maila.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołów głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Protokoły  z LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVI  sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte.

Do punktu 25 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –Pierwsze  pytanie  zadał  Pan  Przewodniczący
dotyczyło ul. Nowej? – To jest bardzo dobre pytanie, dotyczące współpracy z Gostynińską
Spółdzielnią Mieszkaniową. Najpierw powiem o tym, co obejmuje zakres robót inwestycji:

 Przebudowa  ul.  Nowej  w  zakresie  wymiany  nawierzchni  jezdni,  podbudowy
wykonania obustronnych chodników na działce 2805,

 Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr 2805, 2021/6 
 Budowa oświetlenia ulicznego
 Przebudowa istniejącego zjazdu indywidulanego
 Budowa zjazdów publicznych
 Przebudowa niezbędnej infrastruktury w zakresie  regulacji istniejących studzienek 



 Ułożenie rury osłonowej wzdłuż istniejącej sieci internetowej
Tak  przedstawia  się  zakres.  6  kwietnia  2016  roku,  czyli  ponad  dwa  lata  temu  Miasto
wystąpiło do Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie z pismem dotyczącym
propozycji połączenia drogi publicznej ul. Nowej z siecią dróg osiedlowych GSM – Treść
pisma stanowi załącznik protokołu  . To wystąpienie zostało potraktowane bez odpowiedzi.
Drugie pytanie – Pan Tadeusz Majchrzak po rozmowie z Panem Naczelnikiem Banasiakiem
w sprawie remontu ul. Kraśnica uzyskał informację, że prace rozpoczną się w poniedziałek
18  czerwca,  dzisiaj  jest  czwartek,  jeszcze  się  nie  rozpoczęły,  kiedy  prace  zostaną
zrealizowane? -  Prace na Kraśnicy nie zostały jeszcze rozpoczęte, ale ogólnie w związku z
równaniem  dróg  i  wyborem  firmy  prace  rozpoczęły  się  na  innych  odcinkach  dróg
gruntowych  za  pomocą  równiarki.  Od  18-go  czerwca  prace  trwają,  może  Pan  Radny
potwierdzi, czy na Osiedlu Zatorze trwają prace?  

Radny Tadeusz Majchrzak –Ale pytanie było o Kraśnice.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak, cała procedura została rozpoczęta, ul. Zatorze,
Kolejowa, łącznik Kilińskiego – Langenfeld, ul. Ozdowskiego, ul. Spółdzielcza, w środę
wszystkie  drogi  gruntowe przy ul.  Kolonia,  Łąkowa,  Polna koło przejazdu kolejowego,
Sienkiewicza i ciąg dalszy działań będzie na Kraśnicy i tak jak Pan Banasiak mówił – w
poniedziałek  rozpoczną  się  prace.  Być  może  Pan  Naczelnik  nie  zrozumiał  pytania,
odpowiedział, że od poniedziałku rusza akcja równania dróg ogólnie.
Radna Magdalena Augustyniak pytała, czy na stronie internetowej  Urzędu Miasta mogłyby
się  znaleźć  informacje  dotyczące   komunikacji? –  Jest  to  faktycznie  duże  przeoczenie,
aktualny  rozkład  jazdy  przewoźnika  zostanie  niezwłocznie   zamieszczony  na  stronie
Urzędu. Dziękuję za uwagę, bo to jest dobra rzecz, aby umieścić to na stronie. 
Radna  Wiesława Radecka  -  Radni  podjęli  kwestię  przyznania  środków finansowych na
uprzątnięcie, utylizację odpadów przy  ul. Ziejkowej, Powiat zabezpieczył na ten cel inną
kwotę,  ubiega  się  też  o  pożyczkę,  czy  nie  powinniśmy  wspólnie  ze  Starostwem
Powiatowym wspólnie  ogłosić przetarg na usunięcie tych odpadów, czy miasto,  tak jak
powiat  nie powinno pochylić się nad pożyczką? -   Wszystko zaczęło się od wspólnych
posiedzeń  Zespołów,  kiedy  Zespół  Kryzysowy  w  Powiecie  z  naszym  uczestnictwem  -
ustaliliśmy, że trzeba podjąć wspólnie  działania, aby wszystko odbyło się jak najszybciej i
żeby usunąć to za jednym razem. Ale Państwo wiecie o działaniu jakie podjęło miasto, jest
zatwierdzona uchwała, to już było wyjaśnianie na Komisji, ale może przypomnę – trudno
przewidzieć na ten moment,  kiedy Starostwo Powiatowe będzie  mogło podjąć działania
związane  z  uprzątnięciem  i  unieszkodliwieniem  odpadów.  Starosta  poinformował  na
Komisji,  ze  została  podjęta  uchwała  o  wyrażeniu  zgody  na  zaciągnięcie  pożyczki
długoterminowej  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w  wysokości
1.000.000,00 zł. na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania. Przedmiotowa
uchwała  musi  uzyskać  pozytywną  opinie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  a  jak  już
wspomniała w dniu dzisiejszym Pani Skarbnik ustawa o finansach publicznych przewiduje
możliwość zaciągnięcia pożyczek jedynie na wydatki majątkowe, a nie wydatki bieżące z
jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, wiec obawiam się, że ta uchwała może być
przez RIO uchylona, ale oczywiście do końca też tego nie wiem, wedle obowiązujących
przepisów tak może się stać. My jesteśmy już gotowi na ogłoszenie przetargu, teraz pytanie,
czy mamy czekać na Starostę, czy od jutra my jako miasto nie powinniśmy podejmować
naszych  działań.  Dokumenty  są  już  przygotowane,  jutro  zostanie  jeszcze  uruchomiona



rezerwa  kryzysowa,  żeby  tą  kwotę  do  1.540.000,00  zł.  zabezpieczyć,  abyśmy  mogli
ogłaszać przetarg. Pani naczelnik powie jeszcze o kwestii pożyczki. 

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska – Jak
już  wspominałam  na  komisji,  jeżeli  chodzi  o  program,  którym  dysponuje  Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o którym bardzo dużo mówiły ostatnio
media społecznościowe, to w ramach Programu Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
mielibyśmy dwie  możliwości:  dotację  i  pożyczkę.  Dotacji  Gmina  Miasta  Gostynina  nie
może otrzymać ze względu na fakt, że teren na którym znajdują się chemikalia jest oddany
w użytkowanie wieczyste i to dyskwalifikuje możliwość korzystania, natomiast pożyczkę
dyskwalifikuje fakt,  że nawet  w trybie  postępowania zastępczego musielibyśmy się stać
właścicielem tego gruntu, a tak się nie stanie i oczywiście RIO musiałoby się przychylić do
naszej prośby. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Jest  jeszcze  odpowiedź  na
interpelację Radnego Tadeusza Majchrzaka, czy mam ją odczytać.

Radny Tadeusz Majchrzak –Nie ma potrzeby, otrzymałem odpowiedź. 

Do punktu 26

Sprawy Różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czy  są  jakieś  komunikaty,
ogłoszenia?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  –Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni
powiem jedno – Dziękuję. 

Do punktu 28 

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Zamykam posiedzenie LXXIX sesji
Rady Miejskiej VII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Andrzej Robacki 


