
Protokół Nr LXXXI/2018 

z posiedzenia LXXXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie VII
kadencji z dnia 12 lipca 2018.  

 

 

Stan – 15

Obecni –9

Lista  obecności  w  załączeniu.  Obrady  rozpoczęto  o  godzinie17:00,  a  zakończono  o  godzinie
17:30.

 

 

Do punktu 1

 

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   –Otwieram  obrady  LXXXI  sesji
nadzwyczajnej Rady Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam
Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską,  witam Panią Sekretarz Hannę Adamską,  witam Adwokata
Pana  Marcina  Brzezińskiego,  witam  Panią  Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  Środków
Zewnętrznych Paulinę Toruniewską, 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  -  Wpłynął projekt rezolucji Klubu Radnych
IdG, właściwie dwa projekty, pierwszy: w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Gostyninie
dotyczącego  zrekompensowania  kosztów  poniesionych  z  tytułu  usunięcia  niebezpiecznych
odpadów z działki nr 279/17 zlokalizowanej przy ul. Ziejkowej i drugi projekt rezolucji w sprawie
przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącego konieczności podjęcia działań w
celu  rekultywacji  gruntu  na  działce  279/17.  Te  dwa  punkty  jako  jeden  wprowadzilibyśmy  do
porządku dzisiejszej sesji. 

Za wprowadzeniem powyższych punktów do porządku obrad głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0



Wniosek został przyjęty. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

 Za- 9                           Przeciw- 0                              Wstrzymało się- 0

 Porządek obrad został przyjęty. 

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.

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

7. 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. 

8. Podjęcie  rezolucji  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miejskiej  dotyczącego
zarekomendowania  kosztów poniesionych z tytułu usunięcia niebezpiecznych odpadów z
działki nr 279/17 zlokalizowanej przy ul. Ziejkowej. 

9. Zamkniecie obrad. 

Do punktu 3 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu. 

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 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 416/LXXXI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek: Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Miejskiej
o  uznanie  skargi  z  dnia  11  czerwca  2018  roku  Państwa  Heleny  Pawlak  i  Franciszka
Pawlaka na działalność Burmistrza Miasta Gostynina w świetle zgromadzonego materiału
za niezasadną.

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 8                           Przeciw- 1                              Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 417/LXXXI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 5 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina. 

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna 

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

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

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 9                           Przeciw- 0                              Wstrzymało się- 0



UCHWAŁA NR 418/LXXXI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. 

Opinia Komisji:

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

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

 W rozdziale 60016 pozostawić w budżecie miasta kwotę 34.000,00 zł. na zadanie pn.
„Projekt  budowlany  na  budowę  drogi  łącznika  ul.  Spółdzielcza  –  Mazowiecka”.
(wykreślić z projektu uchwały)

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się -0 

Wniosek został przyjęty. 

  W rozdziale 92601 pozostawić w budżecie miasta kwotę 45.695,00 zł. na zadanie pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout  przy ul. Polnej
po rozbiórce istniejącego Skateparku”. (wykreślić z projektu uchwały)

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  –  Czy możemy przeszkodzić, aby Pani Naczelnik
miała  możliwość wypowiedzenia  się  na  temat  programów, które  mają  być  realizowane,
żebyście mieli Państwo świadomość, taka informacja. 

Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  Środków  Zewnętrznych  Paulina  Toruniewska  –
Sytuacja  jest  taka,  że  mamy możliwość  złożenia  wniosków o  dofinasowanie  w ramach
Programu Lider.  Wniosek możemy złożyć do lokalnej grupy działania Aktywni  Razem.
Koszty kwalifikowane jednego wniosku ogółem mogą wynieść do 100.000.00 zł., natomiast
pozyskać  możemy  dofinasowanie  wysokości  63,63%.  Wnioski  mogą  dotyczyć  rozwoju
ogólnodostępnej,  niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej,  lub  rekreacyjnej.  Pula
pieniędzy  w  tym  naborze,  ogłoszonym  w  tej  chwili  przekracza  1.400.000,00  zł.,  nie
wchodzi w grę refundacja kosztów. Z tego co zorientowałam się w lokalnej grupie działania
przewiduje  Urząd  Marszałkowski  podpisanie  umów  w  ramach  tego  naboru  w  grudniu
bieżącego roku, natomiast realizacja tych przedsięwzięć, na które ewentualnie byśmy się
ubiegali  o dofinasowanie mogłaby się odbyć dopiero w 2019 roku. Nie może być tak, że
zrealizujemy jakieś przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2018, a będziemy ubiegać się o
refundację w 2019. 



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Ta  informacja  była  na  komisji
przekazywana przez Panią Skarbnik?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, tylko nie tak dokładnie.
Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  Środków  Zewnętrznych  Paulina  Toruniewska  –
Chodziło o kwestię refundacji, że nie będziemy mogli refundacji pozyskać w roku 2019.
Nie ma też ograniczenia co do ilości złożonych przez Gminę wniosków. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Jeżeli my ten projekt odsuniemy, to
też nie mamy gwarancji, że będzie cokolwiek zrealizowane.

Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  Środków  Zewnętrznych  Paulina  Toruniewska  –
Tak, jak w każdym postępowaniu konkursowym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Nie jest to aż taka wielka kwota,
żeby ją przesuwać, to jest moje zdanie. 

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska – Na
otwarte  strefy  aktywności  nie  dostaliśmy  dofinasowania  na  zbyt  wysoki  wskaźnik  g
dochodu  na  jednego  mieszkańca,  jest  to  od  nas  niezależne,  wniosek  był  sporządzony
prawidłowo i  nie  dostał  ujemnych punktów za przygotowanie  merytoryczne,  jedynie  za
wskaźnik g, który przekroczyliśmy. 

Za przyjęciem powyższego wniosku o pozostawienie w budżecie miasta kwoty  45.695,00 zł.
na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout  przy ul.
Polnej po rozbiórce istniejącego Skateparkugłosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się -1

Wniosek został przyjęty. 

 W rozdziale 92601 pozostawić w budżecie miasta kwotę 49.446,00 zł. na zadanie pn.
„Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul.  Żeromskiego”.  (wykreślić z
projektu uchwały)

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 7 Przeciw- 2 Wstrzymało się -0 

Wniosek został przyjęty. 

 W rozdziale 92601 pozostawić w budżecie miasta  kwotę 39.446,00 zł. na zadanie pn.
„Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul.  Spółdzielczej”.  (wykreślić z
projektu uchwały) 



Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 7 Przeciw- 2 Wstrzymało się -0 

Wniosek został przyjęty. 

 O  kwotę  168.587,00  zł.  zmniejszyć  wydatki  związane  z  usunięciem  odpadów
niebezpiecznych z terenu przy ul. Ziejkowej. 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się-0 

Wniosek został przyjęty. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –Mam jeszcze prośbę, aby wprowadzić do budżetu
kwotę 15.000,00 zł. na dotację celową dla Stowarzyszeń w związku z wejściem w życie
uchwały podjętej w dniu 21 czerwca w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu  Gminy Miasta  Gostynina  na zadanie  służące  tworzeniu warunków dla  rozwoju
rodzinnych ogrodów działkowych. W tej uchwale są takie zasady, że jedno stowarzyszenie,
ogród działkowy może otrzymać na rozwój 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak
niż 5 tys. Na terenie naszej jednostki funkcjonują 3 takie ogrody, więc 15 tys. zł. do tej
uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Rozumiem,  ale  to  nie  wymaga
głosowani, jest to autopoprawka. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Tak.  Ponieważ  Państwo  radni  chcieli  więcej
informacji na temat dofinasowania dla OSP, poprosiłam od Prezesa wniosek o środki, takie
wyjaśnienie co by się stało gdyby tego dofinasowania nie było. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  odczytała  wniosek/prośbę  o  zwiększenie  kwoty
dofinasowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym
minimum 1000 litrów dla  jednostki  z  pierwotnie  wnioskowanej  kwoty  50.000,00 zł.,  do
kwoty 130.000,00 zł.- treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Jest to dodatkowe wyjaśnienie, nie była
ta pozycja kwestionowana przez komisję. 

Za podjęciem uchwały wraz z wnioskami i autopoprawką głosowano następująco: 

Za- 9                          Przeciw- 0                              Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 419/LXXXI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 7 



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 Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Chciałam  dodać,  że  wnioski,  które  zostały
uwzględnione  w  Uchwale  Budżetowe,  również  zostały  uwzględnione  w  WPF  wraz  z
autopoprawką o zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 9                           Przeciw- 0                              Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 420/LXXXI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8 

Podjęcie  rezolucji  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miejskiej  dotyczącego
zarekomendowania  kosztów poniesionych z tytułu usunięcia niebezpiecznych odpadów z
działki nr 279/17 zlokalizowanej przy ul. Ziejkowej. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Klub  Radnych  IdG  złożył  dwa
projekty rezolucji,  po rozmowie z Mecenasem możemy te dwie rezolucje uwzględnić w
jednej rezolucji. W rezolucji: w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gostyninie
dotyczącego zarekomendowania  kosztów poniesionych z tytułu usunięcia niebezpiecznych
odpadów z działki nr 279/17 zlokalizowanej przy ul. Ziejkowej w § 1 robimy dwa punkty.
Jako punkt 1:

1. Rada  Miejska  w  Gostyninie  w  celu  zrekompensowania  kosztów  jakie  Gmina  Miasta
Gostynina poniesie z tytułu usunięcia niebezpiecznych odpadów z działki  o nr 279/17
zlokalizowanej  przy ul. Ziejkowej apeluje doBurmistrza Miasta Gostynina o  podjęcie
wszelkich  możliwych  kroków  prawnych  wobec  osób  odpowiedzialnych  za  proceder
sprowadzenia na mieszkańców Gostynina zagrożenia  utraty zdrowia bądź życia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Następnie punkt 2 w § 1 przenosimy
z drugiej rezolucji i będzie on brzmiał:

2. Rada  Miejska  w  Gostyninie  apeluje  do  Burmistrza  Miasta  Gostynina   o  podjęcie
natychmiastowych  działań  w celu  rekultywacji   gruntu na  działce  nr  279/17 przy ul.
Ziejkowej w Gostyninie. 



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chciałbym się odnieść do Państwa rezolucji do punktu 1
czyli  „Rada  Miejska  w  Gostyninie  w  celu  zrekompensowania  kosztów  jakie  Gmina  Miasta
Gostynina  poniesie  z  tytułu  usunięcia  niebezpiecznych  odpadów  z  działki   o  nr  279/17
zlokalizowanej przy ul. Ziejkowej apeluje doBurmistrza Miasta Gostynina o  podjęcie  wszelkich
możliwych  kroków  prawnych  wobec  osób  odpowiedzialnych  za  proceder  sprowadzenia  na
mieszkańców Gostynina zagrożenia  utraty zdrowia bądź życia” – takie kroki są już podjęte, Sąd
Okręgowy w Płocku Wydział  Karny poinformował,  że złożone przez Gminę Miasta  Gostynina
Oświadczenia o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego zostało przyjęte.
Mamy wyznaczone terminy pierwszych rozpraw, które będą miały miejsce od 10 września pierwsza
sprawa, więc informuję, że miasto już takie kroki podjęło. A jeżeli chodzi o punkt 2 rezolucji„Rada
Miejska  w Gostyninie  apeluje  do  Burmistrza  Miasta  Gostynina   o  podjęcie  natychmiastowych
działań  w  celu  rekultywacji   gruntu  na  działce  nr  279/17  przy  ul.  Ziejkowej  w  Gostyninie”,
chciałbym  zasygnalizować  moją  prośbę  do  tej  rezolucji,  że  Państwo  deklarujecie  wsparcie
finansowe tej rekultywacji, bo na pewno  o takie środki będę musiał do państwa wystąpić.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Jeżeli taka będzie konieczność, to
oczywiście, że tak. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Myślę,  że warto zawrzeć taki zapis w tej  rezolucji,  że
„Rada Miejska w Gostyninie deklaruje, że zapewni środki w budżecie konieczne do poniesienia
ewentualnych kosztów rekultywacji gruntu”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Myślę, że taki dopisek powinniśmy
zawrzeć w tym projekcie. 

Radny Zbigniew Chorążek – Jeszcze chciałbym dopytać Pana Mecenasa, czy możemy, bo
to nie są jakby nasze środki, jak możemy dysponować środkami, które nie wiemy gdzie są,
o pomoc tak, jak mamy przekazać?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  – Na takiej samej zasadzie jak robimy to teraz. 

Radny Zbigniew Chorążek– Dokładnie, cały czas tak jest, Państwo cały czas proponujecie z

których środków budżetowych mamy przesunąć.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski-  Ale Państwo możecie np. środków nie przyznać na

rekultywację i wtedy Burmistrz nic nie zrobi, ma związane ręce. 

Radny Zbigniew Chorążek–  Panie Burmistrzu jeśli składamy taką rezolucję, to chyba jasne

jest.

Radny Jan Głodowski – To zapiszmy to.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Ja jedynie sygnalizuje.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska -  Ja chciałam dopytać, skoro został dziś złożony taki
projekt rezolucji, czy ewentualnie można prowadzić rekultywację gruntu na terenie, który
nie  jest  własnością  Gminy  Miasta  Gostynina.  Rekultywacja,  to  wymiana  gruntu,
dotkniętego skażeniem, my nie mamy jeszcze usuniętych odpadów z tego terenu i nie mamy
zrobionych jakichkolwiek badań ku temu, żeby ewentualnie taką rekultywację wykonać. To



jest  kolejny  etap  działań  i  bez  zabezpieczonych  ewentualnie  środków  finansowych  w
uchwale  budżetowej  nie  można  podjąć  nawet  prób podjąć,  żeby się  podejmować takiej
poważnej inwestycji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Podjęty został pierwszy etap.

Radny Witold Dalkowski – Firma zabiera to, a resztę zostawia?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –Tak, taka była mowa.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska –  Miasto w wykonaniu  zastępczym ma obowiązek,
przecież Państwo na pewno o tym wiedzą, usunąć odpady z terenu na który nie było wydane
pozwolenie. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo, chciałbym wyjaśnić i przeciąć
wszelkie spekulacje, był ogłoszony nabór na uprzątnięcie, utylizację terenu i na ten moment
postepowanie  jest  już  zakończone,  za  chwilę  prawdopodobnie  dojdzie  do  podpisania
umowy z tą firmą, firma wykona uprzątnięcie, wykona usługę jedynie z tego terenu za który
dzisiaj  „odpowiada miasto”, bo tak naprawdę za wszystko odpowiada cały czas właściciel,
z tym, że właściciel nie wywiązał się z nakładanych kar, nie poczuwa się do tego, żeby
uprzątnąć, dzisiaj ten obowiązek staje po stronie miasta. Miasto sprząta teren działki, na
który nigdy nie było wydanej decyzji na składowanie. Firma uporządkowuje teren i wtedy
idziemy dalej,  sprawa zostanie ponownie przesłana do WIOŚ, odpowiednie służby będą
badały glebę i wtedy zobaczymy co dalej. Jeżeli będzie trzeba faktycznie rekultywować,
miasto niezwłocznie przystąpi do rekultywacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Oczywiście, ta rezolucja wskazuje
tylko kierunek działania, do niczego nie zobowiązuje. 

Za wnioskiem o zawarcie w rezolucji Rady Miejskiej w Gostyninie  zapisu „Rada Miejska w

Gostyninie  deklaruje,  że  zapewni  środki  w  budżecie  konieczne  do  poniesienia  ewentualnych
kosztów rekultywacji gruntu” głosowano następująco:

Za – 7 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Przegłosujemy teraz cały projekt
rezolucji w wersji, którą odczytałem: w § 1 dwa punkty.

Za podjęciem rezolucji głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

Rezolucja Nr 421/LXXXI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9

Zamkniecie obrad.



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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 


