
Protokół Nr LXXXVII/2018  

z posiedzenia LXXXVII sesji  Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z 

dnia  14 listopada 2018 roku.  

  

  

Stan – 15 

Obecni – 14 

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:30. 

  

 Do punktu 1 

 Otwarcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  –  Otwieram obrady LXXXVII sesji Rady 

Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, Panią Wiceburmistrz Halinę 

Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, 

Witam Pana Krzysztofa Ławniczaka Eksperta w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Płocku, witam Panią Inspektor ds. Oświaty Grażynę Pączek, witam Adwokata 

Pana Marcina Brzezińskiego, witam zaproszonych gości, 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 Państwo otrzymali z poprawkami.  

Nie zgłoszono uwag i pytań do porządku. 

 Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco: 

  

                                   Za- 13                        Przeciw- 0                              Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad został przyjęty.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad  

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Pani Katarzynie Pakulskiej za osiągnięcie 

wysokich wyników sportowych w 2017 roku. 

4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

5. Interpelacje i zapytania Radnych. 



6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na 

obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Gostynina 

za rok 2018). 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku 

szkolnym 2017-2018.  

8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych  złożonych za 2017 rok oraz na dwa 

miesiące przed upływem kadencji.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 

2006 roku nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w 

Gostyninie  z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Gostyninie.     

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

oświatowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

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

14. Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2019 rok. 

15. Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. 

16. Podjęcie rezolucji w sprawie utworzenia w gostynińskich szkołach podstawowych 

gabinetów stomatologicznych.  

17. Podjęcie rezolucji w sprawie zniesienia opłat za korzystanie z hali sportowej. 

18. Podjęcie rezolucji w sprawie wprowadzenia w szkołach podstawowych darmowych 

obiadów. 

19. Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2018. 

20. Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2018. 

21.  Przyjęcie protokołu z LXXXVI sesji Rady Miejskiej. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Sprawy różne. 

24. Zamknięcie obrad.  

 

(przybył Radny Jan Głodowski…) 

 



Do punktu 3 

Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Pani Katarzynie Pakulskiej za osiągnięcie 

wysokich wyników sportowych w 2017 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Pani Katarzyny nie ma dzisiaj z nami, ale 

jest jej tata. Zanim wręczymy nagrodę, proszę o kilka słów uzasadnienia Pana Burmistrza. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Szanowni Państwo, w dniu 9 października wpłynął 

wniosek o przyznanie nagrody Gminy Miasta Gostynina Pani Katarzynie Pakulskiej za osiągnięcia 

wysokich wyników sportowych w 2017 roku. Na podstawie uchwały z dnia 13 września 2017 roku 

w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności 

sportowej Burmistrz Miasta Gostynina wnosi o przyznanie nagrody pieniężnej wysokości 3.000,00 

zł. dla Pani Katarzyny Pakulskiej, mieszkanki Gostynina, uprawiającej dyscyplinę sportową 

kolarstwo górskie. Pani Katarzyna Pakulska osiąga wysokie wyniki sportowe, wyróżnia się 

osiągnięciami w działalności sportowej, przyczynia się do popularyzacji sportu na terenie Miasta 

Gostynina, reprezentuje rodzinne miasto.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Odczytał wniosek o przyznanie nagrody Pani Katarzynie 

Pakulskiej – treść wniosku stanowi załącznik do protokołu.  

Nastąpiło wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina dla Pani Katarzyny Pakulskiej przez 

Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja 

Robackiego.  

Do punktu  4  

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

 
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza 

Miasta Gostynina za okres od dnia 15 października 2018 roku do 8 listopada 2018 roku – treść 

sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –Pan Burmistrz 

wspominał o zmianie planu finansowego Urzędu, chciałabym dopytać na czym polegała ta zmiana?. 

Drugie moje pytanie dotyczy nowoczesnych wodomierzy, ile tych wodomierzy zostało 

wymienionych i jaka to była kwota, czy nie warto byłoby pochylić się najpierw nad tym, żeby 

uzupełnić kanalizację, tam gdzie jej brakuje, zamiast wchodzić w nowoczesne wodomierze?. 

Chciałabym jeszcze dopytać o Starą Betoniarnię bo Pan Burmistrz wspominał, że wynajem wynosi 

na dużej hali około 93% - jak duży udział procentowy jest w wynajmie pomieszczeń na Klub 

Dziecięcy i Parostatek?.   

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Odpowiedzi udzielimy później.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Mam pytanie również dotyczące 

sprawozdania, Pan Burmistrz wymieniał uroczystości związane z odzyskaniem niepodległości – 

chciałbym zapytać, czy miasto składało jakieś wnioski na dofinansowanie i czy otrzymało 

dofinansowanie  na te uroczystości?  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odpowiedzi również udzielimy później.  



Do punktu 5  

 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Stwierdzam, że interpelacje nie wpłynęły, 

czy są zapytania?   

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska– Chciałabym 

dopytać o budowę placu zabaw na ul. Stodólnej, Panu Burmistrzowi nie udało się zrealizować tego 

zadania od początku roku, w dzisiejszej uchwale budżetowej jest propozycja zdjęcia zadania, więc 

mam pytanie, czy na przyszłoroczny budżet to zadanie jest przewidziane?  

 

Radna Magdalena Augustyniak – Bodajże w miesiącu wrześniu przeznaczyliśmy pieniądze na 

zakup szafek w Szkołach Podstawowych, co się z tymi pieniędzmi dzieje i ewentualnie kiedy szafki 

trafią do szkół?  

 

Radna Wiesława Radecka -  Bardzo prosiłabym, aby Pan Burmistrz podał swoje inwestycje, które 

Rada Miejska Panu wstrzymywała w ciągu 4 lat trwania kadencji.  

 

Radny Michał Bartosiak – Chciałbym poprosić o przedstawienie budżetu Miejskiego Centrum 

Kultury całkowitego, ze zmianami w ciągu roku z podziałem na lata 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 

do dnia dzisiejszego, bo zdają sobie Państwo sprawę z tego, że budżet z roku na rok wzrastał, z 

czego jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, ale chciałbym konkretną informację. Drugie moje 

pytanie – w październiku do Komisji wpłynęła prośba Pani Urszuli Czarnockiej dotycząca zdjęcia z 

dwóch przęseł ogrodzenia geowłókniny, chodzi o ogrodzenie Przedszkola Nr 5, ponieważ 

geowłóknina zasłania wyjazd i wjazd, co zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, kiedy 

konkretnie geowłóknina zostanie zdjęta i czy zostanie zdjęta, ponieważ podczas wczorajszej 

komisji, kiedy Pana Burmistrza już nie było, odpowiedzi na ten temat były dość nieprecyzyjne i 

lakoniczne. Kto w razie nie zdjęcia tej geowłókniny weźmie odpowiedzialność za ewentualne 

zdarzenia drogowe, czy inne?    

 

Radny Zbigniew Chorążek - Moje pytanie dotyczy sprawy sądowej Term, właściwie działek pod 

Termy, ponieważ podczas kampanii różne opinie docierały do szerokiej publiczności, czy  odbyła 

się sprawa sądowa i jak się zakończyła, oraz jakie będzie dalsze postępowanie Urzędu Miasta w tej 

sprawie?    

 

Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie 22. 

 

Do punktu 6  
 

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na 

obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Gostynina 

za rok 2018). 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zaproszenie na dzisiejszą sesję zostało 

wysłane, ale otrzymaliśmy odpowiedź, że ze względu iż nie ma jeszcze przygotowanego raportu na 

tą chwilę, Kierownik Delegatury w Płocku Pani Katarzyna Jasińska prosiła o to, żeby takie 

zaproszenie wystosować do niej w terminie późniejszym, kiedy będą dokumenty już przygotowane 

– wtedy przyjedzie i przedstawi informację. Nie mniej jednak przysłała nam obszerny plik 

dokumentu, roczną ocenę jakości powietrza w Województwie Mazowieckim, raport za rok 2017. 

Nie będę z tym materiałem zapoznawał Państwa, będzie to do wglądu w Biurze Rady, a Pani 



Kierownik przyjedzie na kolejną sesję, na którą zostanie zaproszona i przedstawi aktualny raport ze 

stanu środowiska, szczególnie w naszym mieście.  

 

Do punktu 7  
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku 

szkolnym 2017-2018.  

Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek –Przedstawiła informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolnym 2017-2018 – treść informacji stanowi 

załącznik do protokołu.   

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji.  

Do punktu 8  

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych  złożonych za 2017 rok oraz na dwa 

miesiące przed upływem kadencji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynęły pisma od Burmistrza Miasta 

Gostynia, Wojewody Mazowieckiego oraz Urzędu Skarbowego w Gostyninie dotyczące 

oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał wyżej wymienione pisma – treść pism 

stanowi załącznik do protokołu.  

Nie było pytań w tym punkcie. 

 

Do punktu 9  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 

2006 roku nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi.  

Opinia Komisji: 

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

  Za- 14    Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

UCHWAŁA NR 444/LXXXVII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

 



Do punktu 10  
 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w 

Gostyninie  z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Gostyninie.     

Opinia Komisji: 

 

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

 

Radny Zbigniew Chorążek – Prosiłbym o odczytanie uzasadnienia, ponieważ jest to istotne w 

przypadku tej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał uzasadnienie do uchwały – treść 

uzasadnienia stanowi załącznik do protokołu.  

 
Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

  Za- 14    Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

UCHWAŁA NR 445/LXXXVII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 11  

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

oświatowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich. 

Opinia Komisji: 

 

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

poprawkami: 

 Wykreślić z § 1 pkt 2 słowa „w szczególności boiska, sale gimnastyczne”, 

 Wykreślić z § 4 ust. 1 w tabeli pkt. 4 słowo „innych”. 

 

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

 Wykreślić z § 1 pkt 2 słowa „w szczególności boiska, sale gimnastyczne”, 

 Wykreślić z § 4 ust. 1 w tabeli pkt. 4 słowo „innych”. 

 

 

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

 Wykreślić z § 1 pkt 2 słowa „w szczególności boiska, sale gimnastyczne”, 

 Wykreślić z § 4 ust. 1 w tabeli pkt. 4 słowo „innych”. 

 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

  Za- 14    Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 



 

UCHWAŁA NR 446/LXXXVII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 12  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

Opinia Komisji: 

 

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

poprawkami: 

 

 W § 13 wykreślić wyraz Wójtowi, a wpisać wyraz „Burmistrzowi” 

 W § 14 dopisać po słowach kadencji organów gminy wyraz „Miasta”  

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - opinia pozytywna wraz z poprawkami: 

 

 W § 13 wykreślić wyraz Wójtowi, a wpisać wyraz „Burmistrzowi” 

 W § 14 dopisać po słowach kadencji organów gminy wyraz „Miasta”  

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - - opinia pozytywna wraz z poprawkami: 

 

 W § 13 wykreślić wyraz Wójtowi, a wpisać wyraz „Burmistrzowi” 

 W § 14 dopisać po słowach kadencji organów gminy wyraz „Miasta”  

 

 
Adwokat Marcin Brzeziński – Panie Przewodniczący jeszcze jedna poprawka,  również w § 14, 

nie tylko Gminy Miasta, lecz zmienia się zakres tego aktu, mianowicie § 14 moim zdaniem 

powinien brzmieć w ten sposób: „uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego” i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia”.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki- Rozumiem, że jest to autopoprawka. 

 

Adwokat Marcin Brzeziński – Tak.  

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

  Za- 14    Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

UCHWAŁA NR 447/LXXXVII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 13  

 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową  Miasta Gostynina na rok 2018.  

Opinia Komisji:  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - - opinia pozytywna wraz z wnioskiem: 



 Zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 30.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu grupy mażoretek działającej przy Miejskiej 

Orkiestrze Dętej tj.: 

-  buława mażoretkowa do występów 20 sztuk, 

- buława treningowa 10 sztuk, 

- kozaki białe 15 sztuk, 

- kostiumy sceniczne ( w tym koszt szycia, sukienki, peleryny, furażerki) 

- głośnik plus niezbędne przewody 

 

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

 Zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 30.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu grupy mażoretek działającej przy Miejskiej 

Orkiestrze Dętej tj.: 

-  buława mażoretkowa do występów 20 sztuk, 

- buława treningowa 10 sztuk, 

- kozaki białe 15 sztuk, 

- kostiumy sceniczne ( w tym koszt szycia, sukienki, peleryny, furażerki) 

- głośnik plus niezbędne przewody 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - opinia pozytywna wraz z wnioskiem: 

 Zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 30.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu grupy mażoretek działającej przy Miejskiej 

Orkiestrze Dętej tj.: 

-  buława mażoretkowa do występów 20 sztuk, 

- buława treningowa 10 sztuk, 

- kozaki białe 15 sztuk, 

- kostiumy sceniczne ( w tym koszt szycia, sukienki, peleryny, furażerki) 

- głośnik plus niezbędne przewody 

 

Radna Magdalena Augustyniak – Zgłaszam wniosek dodatkowy do uchwały o dopisanie 

3.500,00 zł. na sfinansowanie dodatkowych zajęć z piłki ręcznej w tym roku kalendarzowym, ze 

względu na to, że trener znalazł grupę klasy I, jest to 18 osób, które byłyby chętne uczęszczać na 

takie zajęcia.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Środki są przeznaczone. 

 

Radna Magdalena Augustyniak –Rozmawiałam z trenerem, Pan Łoś powiedział, że nie ma 

środków i on się na to nie zgadza.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – A kiedy była ta rozmowa?  

 

Radna Magdalena Augustyniak – W zeszłym tygodniu. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski– To prawdopodobnie jest to nieaktualne.  

 

Radna Magdalena Augustyniak – Na przyszłość prosiłabym, aby te zajęcia dodatkowe, które są 

obecnie, czyli wrotkarstwo, zajęcia z piłki ręcznej były dalej kontynuowane, ponieważ dzieci chcą 

uczęszczać na takie zajęcia. Dodatkowo zgłaszam wniosek o przeznaczenie kwoty 6.000,00 zł. na 

zakup puzonu basowego dla Orkiestry Miejskiej oraz 10.000,00 zł. na stroje dla Orkiestry Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy Pani Skarbnik zechce się odnieść do 

wniosków?  



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Pan Burmistrz musi zaakceptować te wnioski.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Akceptuję.  

 

Radny Zbigniew Chorążek – Jeszcze ja zgłoszę wniosek, wczoraj dowiedzieliśmy się na komisji, 

że pozostały jeszcze wolne środki dlatego pozwoliliśmy sobie zaproponować dofinansowanie tych 

podmiotów, które były ważne w tej kadencji i dlatego proponujemy przeznaczyć: 

 Przedszkole Nr 2 kwotę 3.500,00 zł. na zakup ksero. 

 Dofinansowanie „Ananasów” na zakup strojów kwotę 10.000,00 zł. dla 50 osób.  

 Skrzypce dla Szkoły Muzycznej kwota 6.000,00 zł. 

 Dofinansowanie dla MCK na okablowanie STAGEBOX cyfrowy S32 (BEHRINGER) 

kwota 6.000,00 zł.   

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –Pani Skarbnik miała nam 

jeszcze wyjaśnić kwotę 2.000,00 zł. w związku z obchodami 100-lecia niepodległości. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Tak, przed nami Powiatowy Przegląd Piosenki 

Patriotycznej w Przedszkolu Nr 4, a także rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, w Szkole 

Muzycznej odbędzie się również koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez 

Polskę podczas którego zaprezentowane zostaną utwory polskich kompozytorów, na organizację 

tych wszystkich wydarzeń, niezbędny jest zakup nagród, dekoracji, drobnych słodyczy, 

opracowanie zaproszeń, dyplomów na kwotę 2.000,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Pani Skarbnik, czy wniosek z Komisji został 

już uwzględniony? 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Wniosek tak, było już to przegłosowane na komisji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przystąpimy do przegłosowania wniosku 

każdego po kolei: 

 

 3.500,00 zł. dofinansowanie do sekcji piłki ręcznej.  

 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

 

  Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

Powyższy wniosek został przyjęty.  

 

 Kwotę 6.000,00 zł. przeznaczyć na puzon basowy dla Orkiestry Miejskiej   

 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

 

  Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

Powyższy wniosek został przyjęty.  

 

 Kwotę 10.000,00 zł. przeznaczyć na stroje dla Orkiestry Miejskiej  

 

 

 

 



Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

 

  Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

Powyższy wniosek został przyjęty.  

 

 Kwotę  3.500,00 zł. przeznaczyć na zakup ksero do Przedszkola Nr 2  

 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

 

  Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

Powyższy wniosek został przyjęty.  

 

 Kwotę 10.000,00 zł. przeznaczyć na stroje dla Ananasów  

 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

 

  Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

Powyższy wniosek został przyjęty.  

 

 Kwotę 6.000,00 zł. przeznaczyć na zakup skrzypiec dla Szkoły Muzycznej  

 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

 

  Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

Powyższy wniosek został przyjęty.  

 

 Kwotę 6.000,00 zł. przeznaczyć na zakup okablowania STAGEBOX cyfrowy S32 

(BEHRINGER) dla Miejskiego Centrum Kultury.  

 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

 

  Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się – 0 

 

Powyższy wniosek został przyjęty.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wnioski zostały podjęte, czy są jeszcze inne 

uwagi dotyczące uchwały budżetowej?  

 

Radny Zbigniew Chorążek –Prosiliśmy jeszcze o przedstawienie specyfikacji wykonania sali w 

SP3. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Zgodnie z obietnicą przedstawiam specyfikację istotnych 

warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Wymiana podłogi na hali sportowej razem ze 

sprzętem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie przy ul. Bema 23.  

Zakres robót obejmuje w szczególności:  

1. demontaż drabin gimnastycznych i ponowny montaż,  

2. demontaż istniejącego parkietu o powierzchni o pow. 42 x 18, czyli 756 m² 

3. naprawa podłogi sportowej - ślepa podłoga, konstrukcja legarowa,  



4. ułożenie folii paroizolacyjnej o grubości 0,2 mm  na ślepej podłodze, 

5. ułożenie płyt z pianki poliuretanowej powtórnie wiązanej o gęstości 160 kg/m² i grubości 15 

mm, 

6. ułożenie naprzemienne dwóch warstw płyty wilgocioodpornej MFP o grubości 12 mm, 

sklejonych i skręconych ze sobą, 

7. szpachlowanie płyt i wykonanie wylewki poliuretanowej o gr. 2 mm, 

8. lakierowanie całej powierzchni podłogi sportowej w kolorystyce uzgodnionej z 

użytkownikiem i zgodnie z kolorystyką RAL.  

9. malowanie linii boisk sportowych do siatkówki, koszykówki, tenisa, piłki ręcznej, 7 boisk 

10. montaż 10 szt. ram podłogowych z drewnianym deklem i magnetycznym systemem 

stabilizowania dekla zapobiegającym wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych, 

zakrywających tuleje do słupków do siatkówki oraz talerzyków do montażu bramek. 

11. montaż listwy przyściennej do podłogi w odległości 1,5 cm – 2,5 cm w celu wentylacji 

grawitacyjnej podłogi oraz montaż listew progowych, 

12. wymiana słupków do siatkówki aluminiowe turniejowe, pozwalające na płynną regulację 

wysokości siatki w zakresie 100 – 250 cm (siatkówka, tenis, badminton) – komplet,  

13.  słupki  do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki, 

14. siatka do siatkówki z antenatami – 3 szt. 

15. siatka do tenisa ziemnego, 

16. tuleja słupka 10 szt. + montaż w podłożu boiska,  

17. bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2x3m) profil 80x80 mm. Rama główna 

sprawna w całości, łuki stalowe składane (stalowe elementy ocynkowane), - 2szt. 

18. zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów 

na 1 parę bramek, 

19. siatki do piłki ręcznej standard z piłko- chwytem, gr. splotu 3 mm PP- 2 szt. 

20. montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach.  

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag i pytań do uchwały.  

 

Za podjęciem uchwały wraz z wnioskami głosowano następująco: 

 

  Za- 13    Przeciw- 0   Wstrzymało się – 1 

 

UCHWAŁA NR 448/LXXXVII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 14  

 

Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Informacja była przedstawiana na Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i została przyjęta.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał treść informacji, która stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do informacji.  

 

Za przyjęciem informacji głosowano następująco: 

 

   Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się -0  

 



Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2019 rok została przyjęta.  

 

Do punktu 15 
 

Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Informacja była również przedstawiana na 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i została przyjęta.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał treść informacji, która stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do informacji.  

 

Za przyjęciem informacji głosowano następująco: 

 

   Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się -0  

 

Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2019 rok została przyjęta.  

 

 

 

 

Do punktu 16  

 

Podjęcie rezolucji w sprawie utworzenia w gostynińskich szkołach podstawowych 

gabinetów stomatologicznych.  

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Odczytał rezolucję w sprawie utworzenia w 

gostynińskich szkołach podstawowych gabinetów stomatologicznych wraz z uzasadnieniem– treść 

rezolucji stanowi załącznik do protokołu.   

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do rezolucji. 

Za przyjęciem rezolucji  głosowano następująco: 

   Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się-0 

Rezolucja Nr 449/LXXXVII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 17  
 

Podjęcie rezolucji w sprawie zniesienia opłat za korzystanie z hali sportowej. 



Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Odczytał rezolucję w sprawie zniesienia 

opłat za korzystanie z hali sportowej wraz z uzasadnieniem – treść rezolucji stanowi załącznik do 

protokołu.   

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do rezolucji. 

Za przyjęciem rezolucji w głosowano następująco: 

   Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się-0 

Rezolucja Nr 450/LXXXVII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 18 

 

Podjęcie rezolucji w sprawie wprowadzenia w szkołach podstawowych darmowych obiadów. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Odczytał rezolucję w sprawie 

wprowadzenia w szkołach podstawowych darmowych obiadów wraz z uzasadnieniem – treść 

rezolucji stanowi załącznik do protokołu.   

Radny Jan Głodowski –Mam pytanie, ponieważ nie we wszystkich szkołach są stołówki, albo są 

za małe stołówki i jak to rozwiązać, bo jestem za, ale problem trzeba rozwiązać?  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Chcę przypomnieć, że jest to rezolucja i Pan 

Burmistrz będzie myślał, jak dany problem rozwiązać.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący bardzo mnie cieszy, że czytacie 

Państwo pilnie propozycje Rządu Polskiego, które przewidują wprowadzenia tego typu rozwiązania. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Absolutnie 

nikt nie czytał.  

Za przyjęciem rezolucji w głosowano następująco: 

   Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się-0 

Rezolucja Nr 451/LXXXVII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 



Do punktu 19  

Informacja o pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2018. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wszystkie sprawozdania z prac Komisji 

zostały przedstawione na poszczególnych komisjach, czy istnieje potrzeba, żeby czytać wszystkie 

sprawozdania, są one do wyglądu w Biurze Rady. 

Radni nie zgłosili potrzeby odczytania sprawozdań.  

Za przyjęciem sprawozdań z pracy wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej głosowano 

następująco: 

   Za- 14   Przeciw- 0   Wstrzymało się- 0 

Informacja została przyjęta.  

 

Do punktu 20  

 

Informacja o pracy Rady Miejskiej w Gostyninie w roku 2018. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Ta informacja nie była przedstawiana na 

komisjach, więc proszę Pana Wiceprzewodniczącego o odczytanie informacji o pracy Rady 

Miejskiej w roku 2018. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus odczytał informacje - treść informacji 

stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Pozwolę sobie na kilka słów. Na wstępie 

powiem w ten sposób, że z mojego 20- letniego doświadczenia mogę stwierdzić, że praca w tej 

kadencji nie była łatwa z różnych powodów, ale tych powodów nie będę wymieniał. Nie mniej 

jednak, wydaje mi się, że takiej kadencji, jaka była VII Kadencja chyba w historii gostynińskiego 

samorządu nie było. Zostało podjętych mnóstwo inwestycji i innych zamierzeń dotyczących 

bezpośrednio mieszkańców, te efekty można zaobserwować i widzieć na żywo.  Chciałbym z tego 

miejsca pogratulować Panu Burmistrzowi wyboru na nową kadencję, pogratulować Pani Urszuli, 

Panu Tadeuszowi również tego samego wyboru. Wyrażam przekonanie, że nowa Rada  łącznie z 

Panem Burmistrzem skorzysta z zapowiadanych informacji rządowych o wzbogacaniu środków 

samorządów, a liczę, że taka współpraca między samorządem Gostynina, a rządem będzie teraz w 

większym stopniu możliwa. Życzę nowej Radzie, aby nie zaprzestała działań, które zostały podjęte 

w tej kadencji, a żeby te działania były kontynuowane, jest mnóstwo uchwał podjętych w sprawie 

zlecenia projektów, aby te rzeczy w miarę możliwości i przy wsparciu środków rządowych były 

realizowane. Na zakończenie tej kadencji chciałbym podziękować i wręczyć podziękowania 

wszystkim radnym i innym osobom z którymi pracowaliśmy.   

Nastąpiło wręczenie podziękowań. 

 
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chciałem powiedzieć, że to są podziękowania także ode 

mnie, nie tylko od Pana Przewodniczącego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Tak, są podpisy.  



 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący na Pana ręce chciałbym przekazać 

podziękowanie ode mnie, ale również w imieniu pracowników Urzędu Miasta za współpracę, 

często się kłóciliśmy, ale też również często się godziliśmy, więc myślę sobie, że jest to dobra 

oznaka tej kadencji. Życzę Panu Przewodniczącemu wielu sukcesów w życiu osobistym i 

zawodowym, dziękując za  wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej na przestrzenni 

nie tylko tej kadencji, ale tych wszystkich lat jako Radny, Przewodniczący Rady również Burmistrz.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Życzeniem byłoby, aby ta kadencja zapisała 

się pozytywnie w pamięci naszych mieszkańców.   

 

Do punktu 21 

 

Przyjęcie protokołu z LXXXVI sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Protokół został Państwu wysłany na maila. 

Czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu.  

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco:  

   Za- 14    Przeciw- 0  Wstrzymało się – 0 

Protokół LXXXVI został przyjęty.  

Do punktu 22 

Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Pani Radna Rędzikowska – Mystkowska pytała czego 

dotyczą zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta? -  za chwilę  podamy odpowiedź.  

Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała również o nowoczesne wodomierze, ile 

wodomierzy zostało wymienionych i jaka to była kwota i czy nie warto byłoby pochylić się 

najpierw nad tym, żeby uzupełnić kanalizację, tam gdzie jej brakuje, zamiast wchodzić w 

nowoczesne wodomierze? – Informacja od Pana Prezesa Dziachana sprzed godziny - spółka 

odpowiada, że w oparciu o plan wieloletni, zatwierdzony przez Radę Miasta nie ma żadnej 

dowolności, mamy obowiązek realizować wytyczne planu, który jest na każdy rok uszczegóławiany 

również przez Radę Nadzorczą. Plan przewidywał wydatkowanie na wymianę wodomierzy w tym 

roku kwotę 75.000,00 zł., przewidujemy, że powyższe zamierzenia  zostaną zrealizowane 

praktycznie w 100%. Wymiana wodomierzy musi być realizowana ponieważ wymaga tego prawo 

wodne. Wodomierze tracą legalizację po 5 latach i jest konieczność ich wymiany. Jeśli chodzi o 

ostatni okres czasu, w okresie od 15 października do 8 listopada zamontowano 15 sztuk 

wodomierzy za kwotę 1650.00 zł. netto. Jeśli chodzi o infrastrukturę wodno – kanalizacyjną,  w 

ostatnich 3 latach zrealizowano największe inwestycje od wielu lat. W oparciu o dofinansowanie 

unijne wykonano dwa przedsięwzięcia kanalizacyjne, Zatorze, Zazamcze o łącznej wartości rzędu 9 

mln. zł. i długości sieci ponad 12 kilometrów. Zabezpieczenie tej inwestycji trwało dwa lata i 

wiązało się z dodatkowymi nakładami na przyłącza. Pod koniec roku 2016 przeprowadzono 

inwestycję wodno – kanalizacyjną przy ul. Kolonia o wartości 700.000,00 zł., aktualnie budowany 

jest wodociąg przy ul. Kolejowej. W najbliższym czasie rozpoczynamy budowę nitki 

wodociągowej na Osiedlu Zalesie. Liczne i znaczące inwestycje będą realizowane, chodzi już o 

przyszły rok.  



Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –Jaki udział w wynajmowanej powierzchni na 

terenie Miejskiego Centrum Handlowego ma Klub Dziecięcy i Klub Parostatek? – z 56, 24 czyli 

42%.  

Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – nie udało się zrealizować budowy placu zabaw na 

ul. Stodólnej, czy w przyszłorocznym budżecie jest przewidziana realizacja budowy placu zabaw 

przy ul. Stodólnej?  - Takiego założenia nie ma, ale w przypadku pojawienia się możliwości 

pozyskania środków na pewno wystąpię do rady, aby tego typu zadania uwzględnić w budżecie. 

Będą wnioski na dofinansowanie, będziemy o nie aplikować, przypomnę, że porównywalna 

sytuacja miała miejsce w czerwcu tego roku, kiedy próbowałem złożyć, ale niestety  było 

powiedziane, że wykonujemy ze środków miejskich, nie czekamy na rozstrzygnięcia konkursu, a 

szkoda.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –Zdejmując 

przy okazji inne zadania.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szkoda, bo była możliwość pozyskania środków.  

Radna Magdalena Augustyniak pytała o zabezpieczone środki na zakup szafek dla szkół, co się w 

tej kwestii dzieje? – Poproszę Panią Skarbnik o odpowiedź.  

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –Częściowo szkoły zrealizowały to zamówienie, Szkoła 

Podstawowa Nr 1 otrzymała środki w kwocie 15.300,00 zł. i zrealizowała na kwotę 11.595,00 zł.  

Szkoła Podstawowa Nr 3  częściowo zrealizowała, na plan 16.200,00 zł., na kwotę 12.000,00 zł., 

mam jeszcze informację, że do końca grudnia będzie następne zamówienie, także zrealizuje tą 

kwotę w całości i Szkoła Podstawowa Nr 5 otrzymała środków 12.000,00 zł. i na taką kwotę zostały 

poczynione wydatki.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pani Skarbnik jeszcze odpowiedź na pierwsze pytanie, 

chodzi o zmianę w planie finansowym. 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  W zarządzeniu zmieniającym plan finansowy Urzędu w 

dziale 70005 zostały przeniesione środki  z usług pozostałych w kwocie 3.700,00 zł., na podatek od 

nieruchomości i podatek leśny, który gmina sama sobie musi płacić z tytułu posiadania 

nieruchomości oraz lasu komunalnego. Następnie w promocji 70075, zostało przeniesione 500 zł. z 

zakupu materiałów i wyposażenia na kontakty partnerskie z Langenfeld, na zakup środków 

żywności i zakup usług pozostałych. Następnie  w Urzędach Naczelnych Organów  Władzy 

Państwowej Kontroli też pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zostały przeniesione środki 

na wybory. W dziale 80195 w pozostałej działalności ze składek na ubezpieczenie społeczne na 

wynagrodzenia bezosobowe w projekcie w drodze do sukcesu została przeniesiona kwota 600,66 zł. 

i w oczyszczaniu miasta również pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwota 607,00 zł. z 

zakupów materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych na akcję sprzątania świata i w 

zieleni z zakupu usług remontowych została przeniesiona kwota 4.970,00 zł. na wypłatę 

odszkodowania.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Kolejne pytanie zadała Pani Wiesława Radecka – proszę 

podać inwestycje, w których Rada Miejska wstrzymywała lub hamowała Pana Burmistrza w 

działaniach? -  To co udało mi się dzisiaj odnotować bez większego zagłębiania się – ul. Kujawy w 

2018 roku – inwestycja była zaplanowana do budżetu na ten rok, niestety nie została zrealizowana. 

Płatna strefa parkowania – również próbowałem przedsięwzięcie wykonać. Nie pamiętam w którym 

roku to było, ale na pewno  wniosek był składany o zabezpieczenie środków na zagospodarowanie 

terenów wokół Zamku, na opracowanie koncepcji. Przypomnę, że są to ważne działania, ze 



względu na strategię miasta jaka została przyjęta, oraz na to, że teren jest objęty działaniami 

związanymi z rewitalizacją, pamiętam również o drzwiach, ale drzwi, to mały wydatek. 

Dokumentacja na termomodernizację 3-go Maja 12. Realizacja zadań związanych z decyzją 

sanepidu w SP 1, przypomnę, była dyskusja na ten temat, również dyskusja na temat monitoringu, 

która trwa blisko 4 lata, ogrzewania w MCH o czym rozmawialiśmy pół roku. Zostały zdjęte środki  

na opracowanie dokumentacji na Filię Biblioteczną w tym roku, na jesieni złożyłem wniosek o 

opracowanie dokumentacji, niestety dzisiaj środków nie ma. Zagospodarowanie terenu przy ul. 

Parkowej. Obiecuję, że szerszy wyciąg takich inwestycji jeszcze przygotuję, żeby nie być 

gołosłownym.  

Radna Wiesława Radecka – Chciałam zadać pytanie Panie Burmistrzu, odnośnie monitoringu, 

proszę to dokładniej wyjaśnić? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Już mówię o co chodzi – przypomnę, że moim założeniem 

było nawiązanie do rozwiązania Płockiego, tak jak w Płocku jest opracowane, radni mieli inny 

pomysł na tą inwestycję i to powodowało, że to trwało. Jeszcze wcześniej miałem pomysł, aby 

zrobić to na zasadzie usługi, na terenie Płocka jest to usługa zlecona. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zadał pytanie, czy miasto składało jakieś wnioski na dofinasowanie 

i czy otrzymało dofinasowanie na uroczystości związane z obchodami 100 letniej rocznicy 

odzyskania niepodległości? –Gmina Miasta nie była podmiotem uprawnionym do aplikowania w 

ogłoszonym konkursie. Wniosek o takie dofinansowanie został złożony przez Miejskie Centrum 

Kultury, ale niestety takiego dofinansowania  MCK  nie otrzymało.  

Radny Michał Bartosiak pytał kiedy zostanie usunięta geowłóknina z ogrodzenia Przedszkola Nr 5 

w Gostyninie? – Odpowiadam - nie wiem. 

Radny Zbigniew Chorążak pytał o sprawę sądową Term, dotyczącą działek pod inwestycję  

ponieważ podczas kampanii różne opinie docierały do szerokiej publiczności, czy  odbyła się 

sprawa sądowa i jak się zakończyła, oraz jakie będzie dalsze postępowanie Urzędu Miasta w tej 

sprawie?  - Poproszę Pana Mecenasa o wyjaśnienie prawne sytuacji.  

 

Adwokat Marcin Brzeziński –Sprawa sądowa działek nie istnieje, jeśli chodzi o Wadium sprawa 

zakończyła się w pierwszej instancji w Sądzie Okręgowym w Łodzi, wyrok był niekorzystny dla 

Miasta Gostynina w tej chwili z tego co wiem, została złożona apelacja i czekamy na termin 

rozpoznania tej apelacji. Sprawę tą prowadzi Kancelaria z Warszawy, którą mieli Państwo okazję 

poznać.  

 

Radny Zbigniew Chorążek – Uzasadnienie mamy?  

 

Adwokat Marcin Brzeziński – Uzasadnienie jest, ale dysponuje nim Kancelaria, która prowadzi 

sprawę.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ale my też mamy uzasadnienie.  

 

Radny Zbigniew Chorążek – I jakie jest uzasadnienie wyroku?  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Teraz nie powiem. W naszej ocenie przywołane przez Sąd 

są zupełnie inne przepisy, a niżeli te o które my podnosiliśmy. Nic nie ma o przepisach związanych 



z zamówieniem publicznym. Nie chcę teraz o tym mówić, ale jeżeli Pan Radny ma ochotę, to 

udostępnimy uzasadnienie w najbliższym czasie, łącznie z naszą odpowiedzią. 

 

Radny Zbigniew Chorążek – Myślę, że jest to nie tyle ważne dla mnie, co dla mieszkańców. A 

jakie jest dalsze postępowanie?  

 

Adwokat Marcin Brzeziński – Dalszym postępowaniem jest apelacja w tym momencie. 

 

Radny Michał Bartosiak – Jest jeszcze pytanie do odpowiedzi. Moje pytanie było dość rozwinięte 

„kiedy geowłóknina zostanie zdjęta i czy zostanie zdjęta, ponieważ na wczorajszej komisji, kiedy 

Pana Burmistrza już nie było, odpowiedzi był dość niejasne i lakoniczne, kto odpowiada za 

bezpieczeństwo i poniesie odpowiedzialność, gdy w tym miejscu zdarzy się wypadek?”. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Ale o co chodzi?   

 

Radny Michał Bartosiak -  Bo to nie była odpowiedź na moje pytanie „nie wiem”, to kto ma 

wiedzieć, czy są prowadzone rozmowy z Dyrekcją?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Były prowadzone rozmowy. 

Radny Michał Bartosiak - Czyli rozumiem, że Urząd Miasta nie ma żadnego wpływu na Dyrekcję 

Przedszkola Nr 5?. Czy to jest taki kłopot odsłonić dwa przęsła?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Czy ja powiedziałem, że to jest kłopot? Powiedziałem, że 

nie wiem, kiedy zostanie usunięte.  

Radny Michał Bartosiak - Ale mam informację, że były prowadzone rozmowy przez Pana 

Burmistrza, Pana Banasiaka.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Tak. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Bez efektu.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –Pan Radny pytał również odnośnie planów MCK?. A więc 

rok 2014 plan początkowy 792.000,00 zł., w ciągu roku nastąpiło zwiększenie w kwocie 41.000,00 

zł., czyli na koniec 2014 roku plan wynosił 833.000,00 zł. Rok 2015 plan początkowy 902.000,00 

zł., w ciągu roku zwiększono o kwotę 270.000,00 zł. i na koniec roku plan wynosił  1.181.000,00 zł. 

Rok 2016 plan na 1 stycznia 2016 roku 950.000,00 zł., w ciągu roku dokonywane były zmiany na 

kwotę 40.000,00 zł. i na koniec 2016 roku plan wynosił 990.000,00 zł. Rok 2017 plan początkowy 

to kwota 990.000,00 zł., w ciągu roku były dokonywane zmiany na kwotę 50.300,00 zł., na koniec 

roku plan wynosił 1.040.300,00 zł. Rok 2018 do 27 września była ostatnia zmiana tego roku, plan 

początkowy 1.066.500,00 zł., dokonane były zmiany na kwotę142.000,00 zł. i na dzień 27 września 

plan wynosił 1.208.500,00 zł.  

Radny Michał Bartosiak – Chciałbym się odnieść do powyższej odpowiedzi i do zarzutów, które 

kilka lat temu skierowała pod moim adresem Pani Sekretarz, trzymając w ręku moją ulotkę sprzed 4 

lat, kiedy to odczytała Pani, że nie wspieram Miejskiego Centrum Kultury. Proszę Państwa między 

2014 rokiem, a 2018 rokiem budżet MCK wzrósł o 45%. Bardzo dziękuję kolegom za wsparcie i 

popieranie moich wniosków.  

 



 

Do punktu 23  

Sprawy różne.  

Radna Wiesława Radecka –Moja wypowiedź nie będzie przyjemna, także serdecznie za to 

przepraszam. Padły słowa podziękowania ze strony Pana Burmistrza, ze strony Pana 

Przewodniczącego, ja z tego miejsca pragnę podziękować szczególnie Pani Hannie Adamskiej za 

kilkakrotne awanturnicze, chamskie zachowania podczas trwania obecnej kadencji w miejscach 

publicznych. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Miejskim Centrum Kultury w galerii Pawła 

Tencera podczas wystawy plastycznej  w obecności świadków: Pana Burmistrza Pawła 

Kalinowskiego, Pana Prezesa Zamku Pawła Gostynińskiego  oraz jego żony i innych osób, kiedy to, 

Pani Sekretarz wykrzykiwała obrzydliwe epitety pod kierunkiem mojej osoby, że jestem osobą  

groźną, niebezpieczną. Następne bardzo krzykliwe, chamskie wręcz zachowanie Pani Hanny 

Adamskiej w stosunku do mojej osoby, podczas tej kadencji  miało miejsce w Urzędzie Miasta  w 

Biurze Rady w obecności Pani Elżbiety Cierpikowskiej,  Pani Iwony Radzkiej oraz Pani Julity 

Pilichowicz. W tym zdarzeniu Hanna Adamska podkreślała, że nigdy nie powinnam być radną, nie 

mam prawa pojawić się na Jubileuszu Szkoły Podstawowej Nr 1, padało wiele przykrych i 

chamskich epitetów pod moim adresem, dotyczących mojego wykształcenia i innych różnych spraw. 

Kolejne zdarzenie publiczne, ubliżenie w stosunku do mojej osoby odbyło się niedawno, po 

zakończeniu przeglądu chórów, w miesiącu październiku bieżącego roku  w obecności Pana 

Marcina Osmolaka, pracownika Miejskiego Centrum Kultury oraz osób wychodzących z miejskiej 

imprezy w Zamku. Z ust Pani Hanny Adamskiej padały również bardzo chamskie i krzykliwe 

epitety  pod kątem mojej osoby. Zgłaszałam to niejednokrotnie do Pana Burmistrza, jednak nie 

reagował Pan w żaden sposób na zwrócenie uwagi, na zachowanie w miejscach publicznych Hanny 

Adamskiej, reprezentującej Urząd Miasta w miejscach publicznych, jako Sekretarza naszego Miasta. 

Jedyna reakcja ze strony Pana Burmistrza brzmiała, „zgłoś to do Prokuratury i wystąp na drogę 

sądową”. Dziękuję Panu Burmistrzowi za to wsparcie i taką poradę. Sam Pan Burmistrz podczas 

jednej z sesji zwracał uwagę Pani Małgorzacie Rędzikowskiej – Mystkowskiej za jej chamskie 

zachowanie, rozumiem, że zachowania Pani Hanny Adamskiej, które tu wcześniej wymieniłam, są 

dla Pana Burmistrza kulturalne, godne zachowania Urzędnika Państwowego w miejscach 

publicznych. Ja jako radna kończę tą kadencję, ale jako mieszkaniec Gostynina, będę dalej 

uczestniczyć w imprezach kulturalnych miasta i nie życzyłabym sobie kolejnych zachowań 

urzędników państwowych w miejscach publicznych. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Czy ja mogłabym Panie Przewodniczący zabrać głos? 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Jeżeli jest to konieczne?  

Sekretarz Miasta Hanna Adamska - Konieczne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Proszę bardzo.  

Sekretarz Miasta Hanna Adamska - Bardzo dziękuję za te szczere słowa, chciałabym przede 

wszystkim powiedzieć, jako Hanna Adamska i jako Urzędnik Państwowy, że od 13 lat wspierałam 

Wiesławę Radecką, która zwracała się do mnie o pomoc, zarówno pomoc osobistą, jak i niekiedy o 

życzliwość w sytuacji w jakiej się znalazła życiowej. W związku z tym, że dopuściła się czynów i 



propozycji wobec mojej rodziny, które naruszyły godność mojego męża, mojego syna została 

zakończona przyjaźń i współpraca.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Pani Sekretarz skończmy już, bo to są wasze 

prywatne sprawy.  

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Tak, chciałam tylko życzyć dobrego zdrowia, bo wiem w 

jakiej sytuacji znajduje się Wiesława Radecka i bardzo gorąco współczuję jej, że musiała zdobyć 

się dzisiaj na takie wystąpienie. Dziękuję bardzo i życzę, żeby w zdrowiu dalej obserwowała pracę 

kolejnej kadencji.  

Radna Wiesława Radecka - Dziękuję Pani Hannie Adamskiej za takie sprostowanie sprawy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – To nie jest miejsce, aby roztrząsać prywatne 

sprawy na sesji. Nie udzielam już głosu.  

Radny Jan Głodowski – Chciałbym podziękować wszystkim, jest to koniec kadencji i uważam, że 

było różnie, było lepiej, było gorzej, nie wszystko mógł Burmistrz realizować, nie chce do tego 

wracać, chcę podziękować wszystkim nam za zaangażowanie, podziękować swoim wyborcom 

sprzed 4 lat. Nie udało mi się osiągnąć modernizacji dwóch ulic, Solidarności i Kujawy, tak jak 

mówił Pan Burmistrz, natomiast życzyłbym przyszłej Radzie, dwie osoby będą dalej w radzie, Pan 

Majchrzak i Pani Pieniążek, aby nie było takich scysji, lub takich wypowiedzi jak były dzisiaj. 

Miałbym prośbę, jeżeli jest to możliwe – pogódźcie  się Panie, bo nic dobrego to nie wróży, to nie 

ma sensu, przejdźmy do etapu dalszego. Każdy z nas chciał pracować na rzecz miasta, nie 

wyobrażam sobie takich sytuacji, wypowiedzi, niekiedy ja również się denerwowałem, ale nie w 

tym jest rzecz. Zakończmy ten 4 letni etap, nowej Radzie życzmy wszystkiego najlepszego, żeby 

nie byli tymi, którzy głosują jednoznacznie, niech będzie dyskusja, uważam, że to powinno być 

mottem dla przyszłej rady. Jeszcze raz dziękuję Panie Burmistrzu, dziękuję wszystkim.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W tym punkcie poinformuję, że wpłynęło 

pismo Ministra Infrastruktury dotyczące rezolucji w sprawie Portu Lotniczego Warszawa – Modlin, 

dla tych Państwa, którzy są tym pismem zainteresowani odsyłam do Biura Rady. Czy ktoś jeszcze 

chciałby zabrać głos?  

Radny Zbigniew Chorążek –Szanowni Państwo, też przygotowałem podziękowania, sesja 

potoczyła się w różnych kierunkach, ale właściwie w imieniu pewnie większości radnych, 

chciałbym podziękować kilku osobom. W pierwszej kolejności radnym z opozycji i z klubu, za to, 

ze te dyskusje były, czasami do późnych godzin wieczornych, czasami się nie zgadzaliśmy, ale 

dotrwaliśmy do końca i za to dziękuję. W drugiej kolejności chciałbym podziękować oczywiście 

Paniom z Biura Rady, niezastąpionym Paniom z Biura Rady, które nas wpierały cierpliwością, 

przypominaniem i dzwonieniem, że jednak komisja jest i trzeba na nią przyjść. W trzeciej 

kolejności Panu Burmistrzowi i urzędnikom reprezentującym urząd i w tym miejscu życzyć 

powodzenia dalej.  Chciałbym też przypomnieć o pewnych sprawach istotnych dla nas wszystkich 

jako radnych, Pan Burmistrz wymienił, że były przeszkody ja dostrzegam to, że proponowaliśmy po 

prostu inne rozwiązania, zarówno Pan Jan z fotowoltaiką, jak i my. Ja to postrzegam, że nie były to 

kłody, tylko chcieliśmy coś wypracować lepszego dla urzędu i mieszkańców, to samo z 

oświetleniem ulicznym, które dosyć długo było omawiane, trochę inaczej postrzegam Starą 

Betoniarnię i ogrzewanie, że to nie było jako przeszkoda a wręcz odwrotnie, przypominam sobie, że 



to właściwie radni przekładali propozycje, a jakoś źle to zrozumiałem. Bardzo bym prosił, żeby 

modernizować dalej MOSIR, tak jak żeśmy rozpoczęli, żeby dalej dotować kluby sportowe, bo   

widać, iż nawet niewielkie pieniądze przyznawane na kluby, potrafią bardzo mocno je rozwinąć i ta 

działalność sportowa bardzo mocno ruszyła w Gostyninie, tak jak i działalność kulturowa, widać, że 

środki z budżetu miasta przyspieszają działanie tych podmiotów. Proszę pamiętać o edukacji, mimo, 

że były głosy niektórych urzędników, iż wydajemy za dużo pieniędzy na edukację, myślę, że to co 

się zadziało w szkołach – szafki, komputery, doposażenie przynosi pozytywny skutek i jesteśmy 

odbierani jako placówka miejska, która dba o edukację i nasze dzieci. Jeszcze dwie rzeczy, które 

zależą już od Pana, czyli oczyszczalnia ścieków, bardzo duża inwestycja, może z pomocą rządu jak 

Pan Burmistrz deklarował uda się czegoś dokonać i  „Elgo”, które było  powielane. Myślę, że 

wszyscy radni życzymy powodzenia w  rozwijaniu miasta. Ostatnią osobą, której chciałbym 

podziękować w imieniu radnych i swoim jest Pan Przewodniczący, sam Pan mówił - 20 lat 

doświadczenia, chciałbym podziękować za sprawne prowadzenie obrad, za dyplomatyczne 

podejście i rozwiązywanie konfliktów, za pracę na rzecz samorządu i Gostynina.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Dziękuję bardzo. Na zakończenie powiem 

jeszcze, już zresztą wspomniałem, Pan Burmistrz był zmuszony do odpowiedzi na kilka pytań, skąd 

te różnice i utrudnianie pewnych decyzji. Tak to niestety się składa, że w naszym ustroju 

samorządowym są podzielone kompetencje, jedne organu stanowiącego, drugie organu 

wykonawczego, czyli jedne Rady Miejskiej, drugie Burmistrza, wiadomo jest, że różniliśmy się i 

chyba to dobrze, ale priorytetami. Życzyłbym, aby te piękne różnice były w dalszym ciągu, bo tylko 

na tym, buduje się coś nowego. Nie myślę Panie Burmistrzu, że były to złośliwości z niczyjej 

strony, były to normalne działania samorządowe, tak delikatnej dyskusji, jaka była w tej kadencji 

chyba nie powstydzi się następna Rada, pomimo to, że występowały różnice. Chciałbym 

podziękować mediom Gostynińskim, szczególnie Telewizji Gostynińskiej za sprawne 

przekazywanie widomości z obrad sesji, portalom internetowym za w miarę obiektywne 

przekazywanie informacji, myślę, że to powodowało , iż nasza wyobraźnia o tym mieście coraz 

bardziej nam się przybliża i z większym zrozumieniem podchodzimy do całej sytuacji.  

Do punktu 24 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zamykam obrad LXXXVII sesji Rady 

Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.  

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Andrzej Robacki  

 

 

 



 


