
Protokół Nr LXXXV/2018 

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

27 września 2018 roku. 

Stan – 15

Obecni – 12

Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  10:00,  a  zakończono o godzinie
17:00.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   –  Otwieram obrady LXXXV 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  Adwokata  Pana  Marcina  Brzezińskiego,  witam  Eksperta  w  Delegaturze
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Pana Krzysztofa Ławniczaka, witam Naczelnika
Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Panią Paulinę Toruniewską, witam Prezesa MTBS
Pana Konrada Wilkanowicza,  witam Panią Grażynę Pączek Inspektor  ds.  Oświaty,  witam gości
specjalnych  w  tym Pana  Stanisława  Augustyniaka  oraz  uczniów  z  rodzicami:  uczennicę  Maję
Pawłowską, ucznia Adriana Przybyłę,  ucznia Klaudiusza Michała Mikołajczyka,  ucznia Michała
Patrycjusza Tyrolskiego, witam Panią Elżbietę Tyszkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
witam  Dyrektorów  Wszystkich  Szkół  i  Przedszkoli  w  Gostyninie,  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  obrad  wszyscy  otrzymali.
Chciałem poinformować, że punkt 4 rozszerzamy o wręczenie stypendiów Miasta Gostynina dla
najzdolniejszych uczniów za rok szkolny 2017/2018- myślę, że tutaj sprzeciwu pod tym względem
nie będzie. Czy są jakieś inne uwagi do porządku obrad?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący wnoszę o uzupełnienie dzisiejszego
porządku sesji o wprowadzenie trzech uchwał: 

 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” z siedzibą w
Gostyninie.



 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli
w Gostyninie. 

 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 185/XXXVII/2016.

Przypomnę,  że  została  powołana nowa jednostka,  która  będzie  prowadziła  Klub Dziecięcy pod
nazwą  „Uśmiech  Malucha”  z  siedzibą  w  Gostyninie  przy  ul.  Wojska  Polskiego  23.  Jednostka
została powołana w sierpniu 2018 roku, więc jest to dość świeża sprawa. Teraz w związku z tym, że
miasto  w  sprawach  organizacyjnych  i  w  szukaniu  jak  najbardziej  rozsądnego  rozwiązania,
zaproponowałem, aby obsługę finansową, rachunkową i  administracyjno – organizacyjną Klubu
prowadził  Miejski  Zespół  Ekonomiczny Szkół  i  Przedszkoli.  Wydaje  mi  się,  że  jest  to  w tym
momencie  najbardziej  racjonalna  decyzja,  ale  mimo  wszystko  należy  podjąć  stosowne,
porządkujące uchwały. Te uchwały nie niosą żadnych konsekwencji finansowych dla miasta, z tym,
że w sprawie Miejskiego Zespołu Ekonomicznego, pewnie w przyszłorocznym budżecie będzie
trzeba zaplanować konkretne środki na ten cel, ale w tym momencie wydaje mi się to najbardziej
racjonalne rozwiązanie. Propozycje były różne – żeby wyłonić dodatkowe osoby, które pracowałby
w tej jednostce organizacyjnej na etacie, ale żeby nie zatrudniać dodatkowych osób stwierdziłem, że
będzie prowadził to Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli, stąd te 3 uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Dlaczego  w  trybie  pilnym  zostały  one
wprowadzone na dzisiejsze obrady? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący, przypomnę, że pod koniec sierpnia
został  utworzona  nowa  jednostka  organizacyjna,  czyli  niecały  miesiąc  temu.  Dostaliśmy
dofinansowanie z rządowego programu „Maluch Plus”  i są tam wytyczne, że Klub Dziecięcy nie
może  być  prowadzony  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  tak  jak  są  prowadzone
dodatkowe dwa punkty opieki do lat 3. Została powołana przez Państwa jednostka organizacyjna i
w  sprawach  porządkujących  najbardziej  rozsądnym  rozwiązaniem  i  najsprawniejszym  było
wliczenie  Klubu  Dziecięcego  do  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i  Przedszkoli.  Ta
decyzja zapadła w poniedziałek, podczas spotkania roboczego z kadrą Urzędu.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska -  Chciałam uzupełnić wypowiedź Pana Burmistrza
dlaczego  w  pilnym  trybie  –  dlatego,  że  w  zasadzie  kończą  się  już  prace  remontowe,
przystosowujące obiekt do funkcjonowania tej jednostki, został wyłoniony już kierownik  jednostki
i  istnieją  potrzeby związane  z  ogłoszeniem naboru  dzieci  do placówki,  ogłoszeniem naboru  na
stanowiska, a w związku z tym, potrzeba przygotowywania dokumentów jest bardzo pilna w tym
momencie.  Ponadto  nawet  z  punktu  widzenia  ekonomii,  czyli  szukania  oszczędności
funkcjonowania placówki, takie rozwiązanie zostało zaproponowane.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Przystąpimy do przegłosowania wniosku 
Pana Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad o powyższe 3 uchwały.

Za przyjęciem wniosku o wprowadzenie 3 dodatkowych uchwał do porządku obrad dotyczących 
Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 1   

Wniosek został przyjęty, uchwały zostały wprowadzone do porządku. 



Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0   

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Wręczenie  nagrody  Gminy  Miasta  Gostynina  Panu  Stanisławowi  Augustyniakowi  za

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
4. Wręczenie  stypendiów  Miasta  Gostynina  dla  najzdolniejszych  uczniów  za  rok  szkolny

2017/2018, dla:
 uczennicy Mai Pawłowskiej,
 ucznia Adriana Przybyły,
 ucznia Klaudiusza Michała Mikołajczyka,
 ucznia Michała Patrycjusza Tyrolskiego. 
5. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie bezrobocia, działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu  w

2017 roku oraz stan aktualny. 
8. Omówienie kwestii parkingowych w mieście z uwzględnieniem informacji od spółdzielni

mieszkaniowych. Plany i perspektywy budowy nowych miejsc postojowych w latach 2018-
2020.

9. Funkcjonowanie placówek oświatowych:
 Przedszkole Nr 2 w Gostyninie, 
 Przedszkole Nr 4 w Gostyninie, 
 Przedszkole Nr 5 w Gostyninie,
 Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka,
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej, 
 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte,
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,
 Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia.
10. Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gostynina. 
11. Omówienie  działań  podjętych  na  podstawie  strategii  rozwoju  miasta  oraz  na  temat

pozyskiwania nowych inwestorów. 
12. Informacja  o  stanie  pozyskiwania  środków z  Unii  Europejskiej  oraz  pozostałych źródeł

zewnętrznych w aspekcie finansowania potrzeb inwestycyjnych gminy miejskiej Gostynin,
projekty w trakcie realizacji i nowe propozycje.

13. Informacja na temat działań podjętych przez miasto na rzecz osób niepełnosprawnych w
2017 roku.

14. Informacja Burmistrza dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należnego podatku.
15. Przyjęcie informacji z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku. 
16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  korzystania  z  gminnych  obiektów  i  urządzeń

oświatowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi
Miasta Gostynina uprawnienia do stanowienia ich wysokości.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Gostynina. 
18. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.
19. 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.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 185/XXXVIII/2016.



21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu   Ekonomicznego Szkół i
Przedszkoli w Gostyninie.

22. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany Statutu  Klubu  Dziecięcego  „Uśmiech  Malucha”  z
siedzibą w Gostyninie.

23. Podjęcie rezolucji w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu
Lotniczego Warszawa – Modlin. 

24. Przyjęcie protokołu z LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, 
LXXXIV  sesji Rady Miejskiej. 

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie obrad.     

Do punktu 3                                       

Wręczenie  nagrody  Gminy  Miasta  Gostynina  Panu  Stanisławowi  Augustyniakowi  za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Powiem tylko, że została podjęta z
Inicjatywy Klubu Radnych IDG odpowiednia uchwała, która umożliwia honorowanie osób,
którzy swoją twórczością zasłużyli się, aby takie nagrody otrzymywać. Pan Stanisław miał
otrzymać nagrodę w miesiącu czerwcu, ale ze względu na   wyjazd poza Gostynin nie mógł
uczestniczyć, w związku z tym, dzisiaj jest ta uroczystość. Poproszę o uzasadnienie Pana
Burmistrza.    

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo, cała Rada poparła ten wniosek,
łącznie  z  Burmistrzem  Miasta  Gostynina  uznając,  że  jest  to  jak  najbardziej  zasadne.
Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 11 czerwca polegało na powołaniu Komisji ds. nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

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

Nastąpiło wręczenie nagrody przez Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego i
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Andrzeja  Robackiego  Panu  Stanisławowi
Augustyniakowi  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i
ochrony kultury. 

Nagrodzony Stanisław Augustyniak – Dziękuję Panu Przewodniczącemu i całej Radzie za
wyróżnienie,  dziękuję wszystkim, jak tylko powrócę do zdrowia, będę dalej się udzielał
społecznie, nagroda przyda się na zakup materiałów na zajęcia do szkoły. Jestem bardzo
zadowolony. 

Do punktu 4 

Wręczenie  stypendiów  Miasta  Gostynina  dla  najzdolniejszych  uczniów  za  rok  szkolny
2017/2018, dla:

 uczennicy Mai Pawłowskiej,
 ucznia Adriana Przybyły,



 ucznia Klaudiusza Michała Mikołajczyka,
 ucznia Michała Patrycjusza Tyrolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Wręczymy nagrody i dyplomy, ale
najpierw poproszę o uzasadnienie. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Szanowni  Państwo,  zgodnie  z  regulaminem
stypendium Miasta Gostynina  dla najzdolniejszych uczniów, jest to uchwała z dnia 24 maja
2018  roku  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  stypendium  Miasta  Gostynina  dla
najzdolniejszych  uczniów,  zostały  przyznane  stypendia  w formie  pieniężnej,  wypłacone
jednorazowo za rok szkolny 2017/2018  następującym uczniom: 

 uczennicy Mai Pawłowskiej,
 ucznia Adriana Przybyły,
 ucznia Klaudiusza Michała Mikołajczyka,
 ucznia Michała Patrycjusza Tyrolskiego. 

Nastąpiło  wręczenie  nagród  wymienionym  wyżej  uczniom  Przez  Burmistrza  Miasta
Gostynina Pawła Kalinowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Robackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 10 min. przerwy. 

        (po przerwie…)

Do punktu 5 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie międzysesyjne za okres
od dnia 15 czerwca 2018 roku do dnia 19 września 2018 roku – treść sprawozdania stanowi
załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy są pytania do sprawozdania? 

Radna Wiesława Radecka  - Jaki koszt poniosło miasto w związku z Hołdem Ruskim?,
Jaki koszt poniosło miasto w związku z Jarmarkiem św. Jakuba?, jaka była dokładana ilość
wagowa wywiezionych zanieczyszczeń z ul. Ziejkowej? i ostatnie moje pytanie, na jakim
etapie  jest  postępowanie  sądowe  skierowane  przeciwko  osobom  związanym  ze
składowaniem zanieczyszczeń przy ul. Ziejkowej? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Chciałbym udzielić odpowiedzi na te pytania w
punkcie odpowiedzi na zapytania.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dobrze.  Czy  są  jeszcze  jakieś
pytania do sprawozdania? 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mam
pytanie, dotyczące wyłonionego wykonawcy na plac zabaw na ul. Stodólnej, kiedy będzie
realizacja tego zadania?



Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Odpowiem  od  razu,  w  tej  uchwale  jest
zwiększenie  na   wykonanie  robót,  jak  tylko  uchwała  zostanie  podjęta  będzie  można  w
terminach, które obowiązują zamówienia publiczne realizować. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Tak,
ale ja pytam o finalizację zadania?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Terminu realizacji nie znam. 

Do punktu 6 

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Stwierdzam,  że  interpelacje  nie
wpłynęły, czy są zapytania?

Radna Wiesława Radecka –  Jakim firmom i w jakiej wysokości udzielono zwolnień z
podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Będzie dzisiaj na sesji informacja w tym temacie. 

Radna Wiesława Radecka  – Jakie wnioski o dotacje zewnętrzne zostały złożone przez
Urząd Miasta na projekty w Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina?  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Też będzie taki punkt na sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Na
komisji pytałam, ale nie pamiętam, czy uzyskałam odpowiedź, czy w nowym bloku, tym
ostatnio  zasiedlonym na  ul.  Targowej,  są  już  przypadki,  gdzie  mieszkańcy   zalegają  z
czynszem? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odpowiemy potem. 

Radny Michał Bartosiak -  W ostatnich dniach pojawił się Biuletyn Informacyjny Urzędu
Miasta w którym znajdują się informacje na temat imprez letnich, które odbyły się pod
patronatem Urzędu Miasta  i współorganizowanych przez Urząd Miasta, chciałbym zapytać
dlaczego w Biuletynie nie ma nawet słowa o Festiwalu ART ENERGY, natomiast tego dnia
obywała się również wystawa psów na stadionie i o tym jest dość obszerna relacja,  czy
wystawa jest ważniejsza od Festiwalu?   

Do punktu 7 

Informacja o stanie bezrobocia, działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu  w
2017 roku oraz stan aktualny. 



Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie Elżbieta Tyszkiewicz – Przedstawiła
informację o stanie bezrobocia i działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu  w
2017 roku oraz stanie aktualnym – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Tadeusz Majchrzak – Czy ma Pani może informację z jakimi klasyfikacjami osoby
są najbardziej poszukiwane na dzień dzisiejszy? 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie Elżbieta Tyszkiewicz –  Zawodem
deficytowym  jest  księgowa,  kierowca,  mogę  bardziej  szczegółowo  przesłać  na  maila
informację w tej kwestii, jeszcze dzisiaj. Materiał został bardzo szczegółowo przygotowany,
wyodrębniliśmy  miasto,  bo  wiemy,  że  na  pewno  Państwo   jesteście  zorientowani  jak
współpracujemy  z  Urzędem  Miasta.  Myślę,  że  współpraca  jest  bardzo  dobra  z  Panem
Burmistrzem.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Dopytam jeszcze  o  zatrudnienie
cudzoziemców?   

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie Elżbieta Tyszkiewicz – Zatrudnienie
cudzoziemców – jeżeli pracodawca zgłosi się, w tej chwili są wydawane zaświadczenia, są
procedury,  Urząd  Pracy  prowadzi  takie  zatrudnienia.  Dany  przedsiębiorca,  osoba
indywidualna, czy rolnicy zgłaszają się z wypełnionymi wnioskami, jest tego bardzo dużo,
bo na dzień dzisiejszy zostało przyjętych zaświadczeń w granicach 2,5 tys. Mamy regiony
rolnicze  gdzie  cały  czas  Ci  rolnicy  występują  o  zatrudnianie  najczęściej  z
Ukraińców.  Bezrobocie  jest  takie  jak  widać,  ale  uważam,  że  duża  ilość  osób  nie  chce
podejmować pracy i ten stan bezrobocia, który u nas jest, spowodowany jest właśnie tym –
mamy  oferty,  których  nie  możemy  zrealizować,  są  staże,  których  też  nie  możemy
zrealizować, bo młoda osoba na początek twierdzi, że 1000 zł., to jest bardzo mało, ale nie
porównuje  zarobków pracowników  nawet  w urzędach,  które  też  nie  są  duże,  nieomal
najniższa krajowa. Żeby skierować osobę na staż trzeba się wręcz naprosić, nie chcą ludzie
pracować, mówię to otwarcie, bo bezrobocie, które  jest spowodowane  jest III profilem,
mamy o tym profilu 945 osób, to jest bardzo dużo na 2400 osób, wcześniej było pół na pół,
a w tej chwili to trochę spada, ponieważ przekonujemy bezrobotnych, żeby jednak ten profil
zmienić, bo jeśli nie zmieni, to my jako Urząd nie możemy zrobić z tą osobą nic.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy Pan Burmistrz chciałby jeszcze
do tego punktu coś dodać? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak, przedstawi Pani Sekretarz informację. 

Sekretarz Miejski Hanna Adamska przedstawiła informację w temacie  bezrobocia - treść
informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8

Omówienie kwestii  parkingowych w mieście z  uwzględnieniem informacji  od spółdzielni
mieszkaniowych. Plany i perspektywy budowy nowych miejsc postojowych w latach 2018-
2020.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wystąpiliśmy  do  Prezesów
Spółdzielni Mieszkaniowych o takie informacje i  również do MTBS, Pan Prezes MTBS
przybył  na  posiedzenie.  Otrzymałem  informację  pisemną  od  Gostynińskiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej  w  Gostyninie,  nie  mam  informacji  ze  Spółdzielni  POLAM,  natomiast
otrzymałem informację ustną,  że Pan Prezes Spółdzielni  Mieszkaniowej na Zalesiu taką
informację nam dośle. Proszę Pana Prezesa Konrada Wilkanowicza o zabranie głosu. 

Prezes  Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Konrad  Wilkanowicz  –
Zacznę od odpowiedzi na pytanie, czy jest zadłużenie w nowym budynku na ul. Targowej?
–  Istnieje  zadłużenie  w jednym lokalu  i  są  to  byli  mieszkańcy  zasobów Gostynińskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, w stosunku do innych lokali zadłużenia nie ma.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Jak
duże jest to zadłużenie? 

Prezes  Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Konrad  Wilkanowicz  –
Około 1000 zł.

Prezes  Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Konrad  Wilkanowicz
przedstawił  informację  dotyczącą  kwestii   parkingowych  w  mieście  –  treść  informacji
stanowi załącznik do protokołu.   

Radny Witold Dalkowski  –  Odnośnie  ul.  Bierzewickiej  17  na  jakim terenie  będzie  to
robione, czy terenu MTBS, czy miejskim? 

Prezes  Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Konrad  Wilkanowicz  –
Przygotowując  się  i  myśląc  o  planie  inwestycyjnym na  przyszły  rok,  jest  między  tymi
blokami  tzn.  za  sklepem  GORDON,  fragment  zielony,  można  by  się  zastanowić,  czy
miałoby tam rację bytu utwardzenie terenu, ale to wymaga szczegółowej analizy. Innego
terenu tam nie ma, a opracowanie planu organizacji ruchu miało głównie na celu to,  że
wcześniej występowało skracanie drogi z ul. Ziejkowej do ul. Bierzewickiej, są przejazdy
przez osiedle, jest tam oznakowanie, że jest to już droga wewnętrzna. Myśleliśmy w ogóle o
zamknięciu, ale dobrze, że się tak nie stało.  

Radny Witold Dalkowski – Panie Burmistrzu, mam pytanie w kwestii Biblioteki Miejskiej,
czy miejsca utwardzone będą realizowane, ponieważ Pani Sekretarz mówiła na komisji, że
ma  informację,  aby  tam  nie  powstały  te  miejsca,  ponieważ  mieszkańcy  nie  chcą.
Przedstawiłem na jednej z komisji listę lokatorów, którzy tam zamieszkują i oni chcą, aby
powstały. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Szanowni Państwo wracając do tej sprawy, cały
czas  trwa dyskusja  na  ten temat,  przypominamy o rozdzieleniu miejsc  utwardzonych,  a
miejsc  parkingowych.  Jeżeli  powstaną  miejsca,  to  będzie  ingerencja  w  teren.  Na  ten
moment jest około 300 podpisów osób przeciwnych również z tego osiedla, którzy nie chcą,
aby tam powstawał  parking.  Sprawa cały czas  jest  nie  rozwiązana i  nie  wiem co dalej
będzie.  Kwestia  budowy  parkingu  wiadomo,  że  rodzi  koszty  zdecydowanie  większe,
natomiast  utwardzenie  terenu,  jak  nazwa  wskazuje  to  tylko  utwardzenie,  które  będzie
wiązało się z pewnymi ograniczeniami budowlanymi.   



 
Radny Witold Dalkowski –  Panie Burmistrzu ja się zgadzam z Panem, ale to jest lista
całego miasta, każdy wjeżdża na ten trawnik, ten co tam mieszka i ten co przyjeżdża do
biblioteki. Są wyznaczone dwa miejsca dla biblioteki.

Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz  - W
woli  uzupełnienia  powiem,  że  głównie  w  roku  2017  spółka  koncentrowała  się  na  pozyskaniu
planów organizacji ruchu i tu dziękuję Urzędowi. Wspólnoty mieszkaniowe posiadają ograniczone
możliwości finansowania, nie wszędzie jest problem, w zasobach MTBS głównie ul. Czapskiego,
jest  tam parkowanie,  ale  na  terenach  zielonych  –  wymaga  to   uporządkowania.  Bardzo  mnie
zdziwiło jaki porządek pojawił się na ul. Targowej, gdy pojawiło się kilka znaków i cieszę się,
ponieważ mamy kilka osób niepełnosprawnych, które zamieszkują w zasobach administrowanych  i
zarządzanych, że udało się zalegalizować te miejsca zgodnie z przepisami, albo po prostu zmienić
ich ilość. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Jak  Państwo  widzicie,  trwa  modernizacja  ul.
Bema, powstaje tam około 70 miejsc do parkowania. Przypominam, że w pewnym czasie
było  to  naszym  tematem  do  dyskusji,  czy  tworzymy  miejsca  parkingowe  kosztem
pierwszego szpaleru drzew, jestem na stanowisku, że jednak warto te miejsca stworzyć i za
chwilę  powstaną  bardzo  potrzebne  miejsca  parkingowe.  Od  razu  uspokajam,  że  w
niedalekiej przyszłości, będzie miała miejsce akcja sadzenia drzew, więc drzewa wycięte
zostaną  zastąpione  w  ramach  nasadzeń.  Druga  kwestia  to  parking  przy  ul.  3-go  Maja,
uważam, że powinniśmy iść w kierunku budowy parkingu z prawdziwego zdarzenia.  Ul.
Kujawy w centrum miasta  -  jest  opracowany  już  projekt,  który  przewiduje  kilkanaście
miejsc parkingowych.  Są plany,  aby w najbliższym czasie modernizować parking  przy
kościele  –  ten  parking  będzie  miał  również  funkcję  miejską,  tak  będzie  stanowiło
porozumienie, że nie będzie to tylko parking parafii,  mieszkańcy będę mogli swobodnie
parkować i korzystać z tego placu. Jest tam około  80 miejsc parkingowych. Jest w planach
budowa  kolejnego  parkingu  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  1  na  terenach  zielonych
naprzeciwko ORLIK-a, za Warsztatami Terapii Zajęciowej – jest tam duży teren i tam jest w
planach budowa parkingu, nie miejsc utwardzonych, a parkingu, przy Szkole Podstawowej
Nr 1 jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu inwestycję.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Do
ostatniej wypowiedzi Pana Burmistrza chciałabym dopytać ile miejsc konkretnie na ulicy
Kujawy   miałoby  powstać,  bo  mówił  Pan  o  kilkunastu  i  kiedy  zostanie  zawarte
porozumienie z parafią, czy przed pracami remontowymi? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  - Tak koniecznie przed pracami, co do ul. Kujawy
około kilkunastu miejsc, nie pamiętam dokładnie, czy 13, czy 18. Co do porozumienia, to
wzór  jest już przygotowany, jak będą środki i inwestycja będzie mogła się rozpoczynać, to
oczywiście takie porozumienie zostanie podpisane.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Jak  widać  problem z  miejscami
parkingowymi w Gostyninie zaczyna się powoli rozwiązywać.

Radny Michał Bartosiak –  Chciałem jeszcze zapytać o parking na ul. 3-go Maja, kiedy
Państwo planujecie, czy są szanse, aby wpisać go do WPF?



Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Do budżetu przyszłego roku. 

Radna Wiesława Radecka – W imieniu mieszkańców odnośnie nasadzeń drzew przy ul.
Bema, mieszkańcy proszą, aby był ten sam gatunek drzew, taka prośba.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – To już będzie zależało od  Nadleśnictwa Gostynin,
które ma przekazać miastu sadzonki, nie jestem w stanie powiedzieć teraz, czy to będą lipy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dziękuję  Panu Prezesowi za  tak
szczegółową  informację,  jak  zawsze  przygotowuje  Pan  bardzo  szczegółowo  materiały.
Myślę, że zakończymy już punkt, ogłaszam 10 min. przerwy.

(po przerwie…)

 
Do punktu 9 

Funkcjonowanie placówek oświatowych:

 Przedszkole Nr 2 w Gostyninie, 
 Przedszkole Nr 4 w Gostyninie, 
 Przedszkole Nr 5 w Gostyninie,
 Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka,
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej, 
 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte,
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,
 Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Witam  wszystkich  Dyrektorów
naszych jednostek. Jako pierwszego poprosimy o informację Dyrektora Szkoły Muzycznej
w Gostyninie. 

 Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia.

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I Stopnia Andrzej Sitek – Przedstawił informację
z funkcjonowania Szkoły Muzycznej – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do złożonej informacji.

 Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka Agnieszka Malcan –
Kołaczkowska - Przedstawiła informację z funkcjonowania Przedszkola – treść informacji
stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do złożonej informacji.



 Przedszkole Nr 2 w Gostyninie

Dyrektor Przedszkola Nr 2 Anna Woźniak -  Przedstawiła informację z funkcjonowania
Przedszkola – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do złożonej informacji.

 Przedszkole Nr 4 w Gostyninie

Dyrektor  Przedszkola  Nr  4  Grażyna  Stanisławska  -  Przedstawiła  informację  z
funkcjonowania Przedszkola – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Dyrektor Przedszkola  Nr 4 Grażyna Stanisławska -  Chciałabym szczególnie  zwrócić
uwagę na zajęcia z logopedą. W tym roku tylko 18 dzieci zostało zakwalifikowanych na te
zajęcia. Mamy zwiększenie o 2 godziny zajęć w porównaniu z poprzednik rokiem, jest to 12
godzin, ale jeszcze 20 dzieci jest niezakwalifikowanych, dzieci młodszych, które należałoby
objąć opieką logopedyczną. Aby zabezpieczyć potrzeby dzieci w tym zakresie, należałoby
zwiększyć liczbę godzin do przynajmniej 6, wtedy byłoby 15 min. na każde dziecko.   

Dyrektor  Przedszkola  Nr  2  Anna  Woźniak  –  Zapomniałam  powiedzieć  o  tym  w
sprawozdaniu,  ale  dołączam się  do  tej  prośby,  ponieważ  nie  wszystkie  dzieci  są  objęte
opieką logopedyczną, jesteśmy po badaniach przesiewowych i dopiero teraz wiemy jakie są
potrzeby. W Przedszkolu Nr 4 zostało zwiększone o 2 godziny, u Nas zostało tak jak było,
czyli  12  godzin,  a  tak  naprawdę  brakuje  4,  żeby  wszystkie  dzieci  miały  opiekę
logopedyczną.   

Dyrektor Przedszkola Nr 4 Grażyna Stanisławska – Chcę jeszcze raz podziękować Panu
Burmistrzowi i całej Radzie za pomoc, jestem nowym Dyrektorem, dopiero rok sprawuję tą
funkcję i wsparcie władz było dla mnie bardzo ważne. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do złożonej informacji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Gratuluję  osiągnięć  dzieci  Pani
Dyrektor,  mam  nadzieję,  że  wszystkie  zgłoszone  potrzeby,  będą  w  nowym  budżecie
zapewnione.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor, a ja z takim
przekonaniem  nieco  innym,  bo  w  tej  uchwale,  która  za  chwilę  będzie  przez  Państwa
opiniowana  są  przeznaczone  środki  na  rolety  i  mam nadzieję,  że  się  Państwo  do  tego
przychylicie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  My
już się przychyliliśmy do tego na Komisji Budżetowej. 



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Komisja Budżetowa, a sesja Rady Miasta to jednak
nie to samo, zwłaszcza, że można zmienić zdanie, dzisiaj jest ostateczna decyzja. Co do
logopedy – jest  to brane pod uwagę,  będziemy zbierać od Państwa zapotrzebowanie na
nowy rok i jeśli faktycznie jest takie zapotrzebowanie, to będziemy szukać kolejnych godzin
dla logopedy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Nie ma Pani Dyrektor z Przedszkola
Nr 5, myślę, że informację Pani Dyrektor nam przekaże, teraz przystąpimy do prezentacji
Szkoły Podstawowej Nr 1.      

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej, 
   
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Magdalena Andrzejczak – Przedstawiła informację
z  funkcjonowania  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  –  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do złożonej informacji.

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 3  Adam  Matyszewski  –  Przedstawił  informację  z
funkcjonowania  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  –  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Trochę  mnie  zaintrygowała
informacja dotycząca remontów i  inwestycji,  Pan Dyrektor podał mnóstwo wykonanych
prac,  a  mnie  interesuje,  czy  Pan  Dyrektor  jest  przygotowany,  aby  przedstawić  nam
informację, jak wygląda sytuacja finansowania tych zadań, tych remontów i inwestycji z
jakich to środków zostało wykonane?

Dyrektor Szkoły  Podstawowej  Nr 3  Adam Matyszewski  –  Jeśli  chodzi  o  pracownię
fizyko – chemiczną, to otrzymaliśmy podobne fundusze.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Mówię o remontach i inwestycjach
Panie Dyrektorze, nie o pracowniach, o konkretnych remontach.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski – To też była inwestycja.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Pan Dyrektor wymienił  mnóstwo
remontów i inwestycji i chciałem zapytać jak wyglądało finansowanie tych zadań, z jakich
środków zostało to wykonane?

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski – Ze środków własnych w dużej
mierze, to co udało nam się zaplanować w budżecie.



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -   Jak Pan Dyrektor rozumie środki
własne? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski – Przeznaczone przez Państwa,
zatwierdzone budżetem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli środki budżetowe szkoły.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  Adam  Matyszewski  –  Tak. Zakup  szafek  –  w
sierpniu  ubiegłego  roku  przeznaczyli  Państwo  5  tys.  zł.  na  zakup  szafek,  wiem,  że  są
kolejne środki przyznane za co bardzo dziękujemy, jeśli chodzi o zakup patelni i garnków,
to  w  związku  z  tym,  że  musieliśmy  sami  zatroszczyć  się  o  500  obiadów  dziennie
gotowanych  dla  naszych  uczniów  łącznie  z  gimnazjalistami  w  budynku  na  ul.  Wojska
Polskiego, było potrzebne na to około 20 tys. zł., udało się przenieść środki z wydatków na
energię elektryczną, plus 5 tys., które mieliśmy przeznaczone w budżecie na remont kuchni.
Następnie jeśli chodzi o komputery, to pismem prosiliśmy Państwa  i Pana Burmistrza, żeby
zarezerwować pod koniec roku, czyli w grudniu większe środki, dostaliśmy środki na tę
pracownię, aby ją doposażyć, kolejna transza pieniędzy jeśli chodzi o komputery i dziennik
elektroniczny  była w tym roku w wakacje, to było jeśli dobrze pamiętam 40.000,00 zł. W
kwestii  nowej  pracowni  komputerowej  mamy  dobrego  informatyka,  który  świetnie
gospodaruje  sprzętem, wszystko jest  wykorzystane,  starsze sprzęty trafiły  do młodszych
klas,  gdzie  ten  sprzęt  wystarczy  dla  maluchów,  pozwoliliśmy  sobie  zakupić  projektor.
Kupiliśmy ze środków własnych w ubiegłym roku tablety dla  uczniów,  aby wzmacniać
informatykę  w klasach  I-III,  to  był  wkład  własny  na  poczet  pozostałych  14.000,00  zł.
środków rządowych. Środki miejskie były na remont łazienki i instalacje windy dla osób
niepełnosprawnych, jak dobrze pamiętam to była kwota 200.000,00 zł.,  ale to było poza
mną, Państwo decydowali o przyznaniu i projektowaniu, jest to prawie ten sam kosztorys,
który  miała  Pani  Andrzejczak  u  siebie,  myśmy  skorzystali  z  podobnych  wytycznych.
Kolejne środki przyznane przez Państwa na wiosnę około 40.000,00 zł., na wyposażenie
pracowni od podstaw, łącznie z  zakupieniem specjalnego krzesełka i  ławki dla chłopca
niepełnosprawnego.  Remont  Biblioteki  Szkolonej  –  15.000,00  zł.  z  fundacji  do  tego
10.000,00  zł.  z  programu  na  równe  czytelnictwo.  Na  świetlicę  szkolną  mieliśmy
zwiększenie  dzięki  uprzejmości  Państwa  i  Pana  Burmistrza  w  czerwcu  po  wizycie
kontrolnej sanepidu, 22.000,00 zł. na remonty doraźne, rolety, krzesełka, ławki, wymiana
blatów. Pozostaje temat niezrealizowany sali sportowej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy Pan Dyrektor jest w stanie Nam
powiedzieć w sumie ile środków było wydane w tym tylko roku, na potrzeby inwestycyjne,
remontowe z budżetu naszej gminy na potrzebny szkoły, wszystko to co zostało zrobione? 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 3  Adam  Matyszewski  –  Musiałbym  na  spokojnie
przeliczyć. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Prosiliśmy już Panią Skarbnik, aby
przygotowała Nam taką informację jeśli chodzi o potrzeby dla Szkół, chodzi mi o łączną
sumę przeznaczoną na potrzeby szkoły.



Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski -   Wyliczymy z pomocą Pani
Księgowej.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dobrze,  to  poprosimy  taką
informację do Biura Rady Miejskiej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska –  Mystkowska –  Ile
mają Państwo klas IV w SP3?

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski – Sześć. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – I dwie
z tych klas mają mieć zajęcia cały rok na popołudnie? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski – Temat, który Pani porusza jest
świeży, wynikł na zebraniu Rad Rodziców w poniedziałek. Byłem na tym zebraniu i nie
miałem jeszcze czasu, żeby usiąść z zastępcami, z zespołem do spraw układania planu.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  –  Ale
skoro wybraliście Państwo z 6 klas, 2 klasy, które mają mieć cały rok zajęcia na popołudnie,
to jest to niepoważne, można rotacyjnie to wprowadzać.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski - Nie zarzekamy się, że to będzie
przez cały rok.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Rodzice mają taką informację i taką nam przekazują.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski – Taki był zamysł, ale wiem, że
jest bunt na pokładzie i jeśli ten bunt będzie na tyle skuteczny, że będziemy w stanie dać się
przekonać, to zmienimy, tylko teraz pytanie, którą klasę obdarzyć tym „szczęściem” drugiej
zmiany i kto przyjdzie następny w kolejce z roszczeniami, dlaczego oni? 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Ale
nie uważa Pan Panie Dyrektorze, że cały rok konkretne dwie klasy cały czas na popołudnie,
to jest  wielka niesprawiedliwość, może niech Pan zrobi losowanie. Okres wiosenny jest
lepiej bo dłużej widno i te dzieci mogą jakoś funkcjonować, ale w okresie jesiennym jeśli
dzieci muszą zostawać na świetlicy od rana, bo rodzice pracują, kończą zajęcia około 17, to
nie wyobrażam sobie jak te dzieci odrabiają w domu lekcje?   

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski -  Ja nie chcę wychodzić przed
szereg i instruować rodziców jak dzieci przestawić, żeby jeśli od godz. 12  mają zajęcia
odrabiały lekcje od rana na świetlicy.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Przy
aktualnej reformie edukacji, dzieci potrzebują pomocy rodziców, zresztą zawsze tak było,
więc kto na świetlicy miałby to robić?



Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski – Nauczyciele są wykształceni
do takich rzeczy.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Jasne i
uważa Pan, że to jest w porządku? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski –  Nie uważam, że jest  to w
porządku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska –  Mystkowska –  To
dlaczego jest takie podejście szkoły, że dwie klasy od początku do końca roku szkolnego są
przeznaczone na popołudnie?

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  Adam  Matyszewski  –  Powiedziałem,  że  nie
zarzekam się, że taki stan będzie utrzymany w drugim semestrze.

Radny Witold Dalkowski –  Może mi umknęło, ale w przestawionej informacji nie było
mowy na temat SKS sportowych, klubów?

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski –  Przydzielono 6 godzin dla
naszych nauczycieli SKS dodatkowych i 6 godzin dla napływowych Panów: Pana Waldka 4
godziny piłki ręcznej i  2 godziny dla Pana Flejszera na wrotkarstwo. Łącznie mamy 12
godzin SKS dla naszych dzieci.

Radny Witold Dalkowski -   Tylko to jest piłka ręczna, rolki to raptem 2 godzin, czy 3
godziny i  grupa dwudziestu osób,  a  w szkole  mamy 900 dzieci,  trzeba by się nad tym
zastanowić.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski –  Myślę, że nauczyciele w-f
przeprowadzą każdą ilość godzin, jeśli będą na to środki i będzie gdzie to przeprowadzić, bo
w tym momencie hala jest zapchana bardzo, praktycznie do godziny 21.30 jest zajęta, więc
nie ma możliwości wstawić jeszcze godziny SKS.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  - Mam
ostatnie pytanie, bo widzimy w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 3, nie
mieliśmy jeszcze okazji usłyszeć Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, że te wydatki
na przyszły okres  są  olbrzymie,  gigantyczne,  zwracam się  też  do Pani  Dyrektor  Szkoły
Podstawowej Nr 1, czy próbowaliście Państwo pozyskiwać środki zewnętrzne, niezależne
od budżetu miasta?

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 3  Adam  Matyszewski  –  My możemy  pozyskiwać
środki zewnętrzne, tylko jest pytanie, ile gmina będzie w stanie dołożyć do tego?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - Gmina
jak na razie w 100% finansuje, ja pytam o środki, które Pan jako menadżer szkoły może
pozyskać na rzecz szkoły? 



Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski – Ja mogę próbować pozyskać
sponsora. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –
Pytałam, czy były takie plany i już takie działania? 

Dyrektor Szkoły  Podstawowej  Nr 3  Adam Matyszewski  –  Rozmawiałem z  Paniami,
które są koordynatorkami  obecnego projektu i mają pewną wiedzę i my możemy napisać
projekt na miliony, tylko musi być wkład własny.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Panie Dyrektorze, ale tu nie chodzi o
projekty unijne, tylko chodzi o konkretne wydatki na inwestycje, na remonty.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Adam Matyszewski  - Zgadza się, tylko teraz tak – ja
zaprzęgnę całą ekipę nauczycieli na pisanie projektu, a Państwo przejrzą ten projekt i powiedzą, że
nie ma to sensu., a gdzie poświęcony czas?  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Nie chodzi o projekty unijne, bo o
tym decydujecie Wy łącznie z Radą Pedagogiczną, chodzi o normalne środki dodatkowe,
zewnętrzne, pozabudżetowe, które przyspieszą realizację inwestycji, remontów.   

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  Adam  Matyszewski  -  Bardzo  chętnie  Panie
Przewodniczący czekam na wskazówki, gdzie, do kogo, proszę o  instrukcję gdzie iść, kogo prosić. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Magdalena Andrzejczak -  Może się nie pochwaliłam tymi
pozyskanymi środkami, ale my pozyskujemy środki cały czas, u mnie cała świetlica szkolna została
zrobiona  w poprzednim roku szkolnym i  były to  środki  pozyskane  od prywatnych sponsorów.
Zostały zakupione meble, została pomalowana cała sala. Wszystkie imprezy szkolne, które są typu
dzień chłopca, choinka są też na to pieniądze pozyskiwane, wiadomo to nie są duże sumy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Pani Dyrektor, to trzeba o tym mówić, bo to
jest Pani zasługa.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  Magdalena  Andrzejczak  –  Przenieśliśmy  też  salę
komputerową z pomocą rodziców do klas I-III, żeby mniejsze dzieci nie musiały spacerować na
drugą  stronę szkoły. To co ja przekazałam i Pan Dyrektor, to są ogromne inwestycje i poszukujemy
takich sponsorów. Jestem w trakcie rozmów jeśli chodzi o oświetlenie, miałam zrobiony projekt i
czekam, może się uda w większości pozyskać pieniądze na wymianę żarówek. Są też inwestycje
ogromne, tak jak np. boisko szkolne i tutaj jest trudno pozyskać pieniądze. Jeśli chodzi o dodatkowe
zajęcia, SKS, u mnie w szkole wielu nauczycieli prowadzi zajęcia dodatkowe bezpłatnie, u nas w
szkole  nie  ma  akurat  z  tym problemu,  ale  też  bardzo dużo godzin  nauczyciele  mają  płatnych.
Zapytam tylko o szafki, klasy IV nie mają? 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  Tak,  są
przewidziane pieniądze na taką ilość jaka jest wnioskowana przez wszystkie szkoły. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -  W  kwestii  SKS  6  godzin,  odbyło  się  spotkanie  z
nauczycielami W-F i  nauczyciele  W-F wnioskowali  o 6 godzin.  Przypomnę,  że wtedy Państwo
przyznaliście  godziny dla  piłki  ręcznej,  piłka ręczna nie  powstała w ramach tych godzin,  ale  6
godzin  zostało  przyznanych  na  wniosek  nauczycieli,  nauczyciele  to  zaakceptowali.  Dodatkowo
zdecydowałem się spróbować na piłkę ręczną, również na dodatkowe zajęcia i mam nadzieję, że na



ten moment jest to dużo. Wiem, że pewnie cały czas będzie brakowało tych godzin, ale w mojej
ocenie  na  dzień  dzisiejszy  jest  zdecydowanie  lepiej  niżeli  kilka  lat  temu.  Jeżeli  chodzi  o
przeładowanie szkoły,  faktycznie problem jest,  ale  ja  przypominam, że informowaliśmy o tym,
również Pan Dyrektor Pypkowski, który bardzo żywiołowo reagował na decyzje, która niestety  nie
pozwoliła nam na zwolnienie miejsca w Szkole Podstawowej Nr 3. Przypominam o uchwale, kiedy
chcieliśmy przenieść klasy, pomijam już to, że nie było konsultacji, rozmów, ale o ile pamiętam, nie
wiem czy to nawet nie jest napisane w pismach przez rodziców, że dwuzmianowość nie stanowi dla
rodziców  problemu. Dla mnie dwuzmianowość zawsze stanowił problem i zawsze zwracałem na to
uwagę,  że  nie  obejdziemy się  od  dwuzmianowości.  Organizacja  należy  już  od  dyrekcji  danej
placówki, my o tym informowaliśmy, niestety skutki są takie jakie są. Co do przeniesienia Szkoły
Muzycznej, w tym momencie jest to nierealne, nie wyobrażam sobie dzisiaj przeniesienia Szkoły
Muzycznej.  Jest  przygotowywana  koncepcja  na  przeniesienie  Szkoły  Muzycznej.  Organ
prowadzący  był  sam  razem  z  Dyrektorem  Pypkowskim,  kiedy  prosiliśmy  też  i  Pana  Panie
Dyrektorze o to, żeby pomóc, Pan niestety nie chciał z nami współpracować i dzisiaj jest tego efekt.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  Adam  Matyszewski  –  W  czym  nie  chciałem
współpracować? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chociażby w takiej symbolicznej sytuacji – usiadł Pan po
stronie rodziców, kiedy Pana poprosiłem, razem z Panem Pypkowskim, że to jest Pana pomysł i
niech Pan wyjaśnia tą sprawę z rodzicami, takie są fakty.   

Dyrektor Szkoły  Podstawowej  Nr 3  Adam Matyszewski  –  Usiadłem tam gdzie  było
miejsce, Pan Burmistrz  też mógł  się nie zgodzić, żeby klasy 6 zostały.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Ja  mówię  jaki  jest  problem,  niestety nie  chciano nas
słuchać i tyle. Myślę, że gdybyśmy wszyscy razem podeszli do tego, dzisiaj problemu by nie było.
Była przedstawiona uchwała, były przedstawione fakty, co może się stać za rok   i mówiliśmy o
tym, że szkoła będzie przeładowana i  nie na rok,  ale na najbliższe lata.  To stanowi też
problem dla nas, zrobimy też wszystko, żeby pomóc szkole, ale gdybyście Państwo podjęli
stosowną uchwałę,  dzisiaj  problem byłyby zdecydowanie mniejszy,  ale niestety nikt  nie
chciał wtedy nas słuchać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Myślę, że na dzisiaj już wystarczy
tej chwili prawdy, na tym zakończymy dyskusję. 

 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,
 
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  Robert  Pypkowski -  Przedstawił  informację  z
funkcjonowania  Szkoły  Podstawowej  Nr  5   -  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu.  

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  Robert  Pypkowski  -  Chciałem  w  tym  miejscu
podziękować  osobom, które zaufały nam z pomocą Pana Burmistrza, który wyraził zgodę na
utworzenie dwóch klas IV i jednej klasy VII.  Chciałem także podziękować Pani Radnej
Magdalenie  Augustyniak  za  przepisanie  dwójki  dzieci,  za  zaufanie  naszej  społeczności
szkolnej. Dzisiaj też był jeden rodzic, który chce przenieść dziecko z innej szkoły powołując
się  na  dwuzmianowość.  Ja  nadal  do  kamery  i  do  Państwa  mówię  –  Zapraszam,



wykorzystajmy  tą  powierzchnię,  zapraszam  do  tego,  żebyśmy  korzystali  do  tego
wszystkiego co jest i naprawdę możemy stworzyć bardzo dobrą szkołę, a w innych szkołach
poprawić warunki. Trzeba też powiedzieć, że przepełniona szkoła, to szkoła, w której jest
więcej zniszczeń itd. 

Radna Magdalena Augustyniak – Mówił Pan, że dochodzi jedna osoba do drugiej klasy?

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Robert Pypkowski  – Tak, to już jest druga osoba,
tydzień temu przyjąłem jedną, a druga osoba przyszła dzisiaj.

Radna Magdalena Augustyniak – Do tej samej klasy? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Robert Pypkowski - Tak do drugiej klasy. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Panie  Dyrektorze,  myślę,  że  będę
wyrazicielem nas wszystkich i pogratuluję Panu nie tylko tych osiągnięć w dziedzinie konkursów,
zawodów sportowych, ale i  osiągnięć w organizacji pracy szkoły z takim uporem jakim Pan to
robił,  to ja naprawdę podziwiam. Jest takie powiedzenie – ostatni, będą na pierwszym miejscu.
Proszę podziękować całej Radzie Pedagogicznej za wytrwałość i życzymy dalszych sukcesów.     

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Robert Pypkowski  - Dziękuję bardzo, bez wsparcia,
które otrzymuje od Pana Burmistrza i od Państwa nie zrobiłbym nic, dziękuję bardzo. 

Radna Wiesława Radecka – Korzystając z obecności wszystkich Dyrektorów, chciałam
podziękować  w  swoim  imieniu  i  w  imieniu  rodziców,  oraz  dzieci,  których
przygotowywałam do koncertów, dziękuję zawsze za pozwolenie umieszczenia plakatów
na terenie placówek, dziękuję.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dziękuję  wszystkim  Dyrektorom.  Ze
względów technicznych ogłaszam 5 min. przerwy. 

(obrady  opuściła  Radna  Martyna  Chmielecka,  Radna  Małgorzata  Rędzikowska  –
Mystkowska, Radny Stanisław Pieniążek…)

(po przerwie…)

Do punktu 10

Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gostynina.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  - Przedstawiła  informację  na  temat
przedsiębiorczości na terenie Gostynina – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 



Radna  Wiesława  Radecka  –  Odnośnie  informacji,  czy  to  są  podmioty  nasze,  czy  z
zewnątrz? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, można podać, TILLMANN się zwrócił zaraz
jak  uchwała  weszła  w życie,  drugi  podmiot  do  pomocy   de  minimis  to  Pan  Sławomir
Majewski i Pan Myszkowski Jacek oraz spółka ENERGY 5, która otrzymała pozytywną
ocenę dopuszczalności inwestycji początkowej.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Przedstawił informację – treść stanowi załącznik 
do protokołu.

Do punktu 11

Omówienie  działań  podjętych  na  podstawie  strategii  rozwoju  miasta  oraz  na  temat
pozyskiwania nowych inwestorów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ten temat wiąże się z poprzednim
punktem, ale może tak krótko przedstawimy. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  W punkcie dotyczącym strategii, jeżeli zajrzymy
do działań, zadanie pierwsze, dalsze prace nad systemem preferencyjnie – ekonomicznych,
ulgi podatkowej dla przedsiębiorców i inwestorów, doradców pracy  po konsultacjach ze
stałymi przedsiębiorcami – aktualnie jest to prowadzone, wszyscy przedsiębiorcy z terenu
Gostynina, którzy mogliby kwalifikować się na zwolnienia zostali poinformowani pismem,
że  jest  podjęta  przez  Radę  uchwała  o  pomocy.  Chcę  dodać,  że  oprócz  tego,  iż  w  tym
momencie jest wydana już opinia zezwalająca jednej firmie na zwolnienie, wiem, że druga
firma za chwilę również złoży, a trzecia dopytuje się, więc mam wrażenie, że w najbliższym
czasie kolejne firmy będą ubiegały się  o zwolnienie o pomocy regionalnej. Jest też takie
zadanie  jak  powołanie  pełnomocnika  ds.  rozwoju  gospodarczego  i  kontaktu  z
przedsiębiorcami – niestety w aktualnej  sytuacji,  nie  mam możliwości,  żeby taką osobę
powołać, żeby stworzyć takie stanowisko, głównie chodzi o brak funduszy przewidzianych
w budżecie miasta, aczkolwiek to na pewno będzie uwzględnione w kolejnym budżecie. 
Kolejne  zadanie  to  założenie  bazy  danych  o  nieruchomościach  i  możliwościach  jej
wykorzystywania – taka baza istnieje, jest stworzona.
Opracowanie przewodnika inwestycyjnego dla inwestorów – w związku z tym, że należymy
do Tarnobrzegu, będziemy takie opracowanie uaktualniać, głównie informacje o tej działce. 
Przygotowanie  i  infrastruktura  terenów  inwestycyjnych  –  wiąże  się  to  z  wykupami,  z
dostosowaniem terenu. To tyle jeśli  chodzi o pierwsze zadania, które miasto już zaczęło
podejmować.         

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji.

Do punktu 12 

Informacja  o  stanie  pozyskiwania  środków z  Unii  Europejskiej  oraz  pozostałych  źródeł
zewnętrznych w aspekcie finansowania potrzeb inwestycyjnych gminy miejskiej Gostynin,
projekty w trakcie realizacji i nowe propozycje.



Naczelnik  Wydziału Pozyskiwania  Środków Zewnętrznych  Paulina Toruniewska –
Przedstawiła  informację  o  stanie  pozyskiwania  środków  z  Unii  Europejskiej  oraz
pozostałych źródeł zewnętrznych w aspekcie finansowania potrzeb inwestycyjnych gminy
miejskiej  Gostynin,  projekty  w  trakcie  realizacji  i  nowe  propozycje  –  treść  informacji
stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Mam uwagę do Pana Burmistrza,
moją  osobistą,  powiem  szczerze,  że  brakowało  mi  takich  informacji  jaką  dzisiaj
uzyskaliśmy w latach poprzednich. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Dziękuję za chwilę prawdy,  były jeszcze pytania
odnośnie Rewitalizacji wcześniej. 

Radna Wiesława Radecka  – Jakie wnioski o dotacje zewnętrzne zostały złożone przez
Urząd Miasta na projekty w Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina?  

Naczelnik  Wydziału Pozyskiwania  Środków Zewnętrznych  Paulina Toruniewska –
Postaram się powiedzieć z pamięci. Mamy punkt w Programie Rewitalizacji, są to zadania
T.1.7 dobra rekrutacja, lepszy start w dorosłym życiu – był tutaj złożony wniosek na zadanie
pod nazwą „w drodze do sukcesu”:  są to  zajęcia,  które  kształcą  kompetencje  kluczowe
wśród uczniów, jest tam miedzy innymi informatyka, języki obce.
W planie budżetu miasta na ten rok były proponowane przez Wydział Inwestycji zadania
dotyczące  termomodernizacji,  między innymi Szkoły  Nr  5,  termomodernizacja  budynku
komunalnego przy ul. 3-go Maja 12, remont budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz
wykonanie  projektu  budowlanego  i  robót  dociepleniowych  z  odnowieniem ornamentów
architektonicznych elewacji budynku Urzędu Miasta i  to są zadania,  które są zawarte w
Gminnym Programie Rewitalizacji, ale one zostały decyzją Rady Miejskiej wyjęte z planu
budżetu i nie znalazły się ostatecznie w budżecie miasta na ten rok, dlatego, że mimo, iż
były  konkursy  na  termomodernizację,  nie  mogliśmy  złożyć  wniosku,  bo  nie  mieliśmy
dokumentacji  technicznej.  Na  bieżąco  monitoruję  te  zadania,  które  mogłyby  być
realizowane,  czy  na  które  moglibyśmy  pozyskać  środki  właśnie  w  ramach  Programu
Rewitalizacji, ale na tą chwilę nic się nam nie nadarza. Dodam jeszcze, że złożone były dwa
wnioski na zadania w ramach których realizacja mieści się na obszarze Rewitalizacji, ale są
to zadania, które nie były ujęte z jakiś powodów w Gminnym Programie. To jest właśnie
między  innymi  modernizacja  ul.  Nowej  i  tutaj  z  sukcesem  udało  nam  się  pozyskać
dofinansowanie,  ale złożony był też wniosek na wykonanie prac konserwatorskich,  jeśli
chodzi o freski i tutaj nie udało nam się pozyskać dofinansowania, ale tak jak wcześniej
mówiłam, będziemy aplikować w 3 miejsca.

Radna Wiesława Radecka – Czy mogę otrzymać te informacje na piśmie? 

Naczelnik  Wydziału Pozyskiwania  Środków Zewnętrznych  Paulina Toruniewska –
Tak, nie ma problemu, przygotuję i złożę do Biura Rady. 

Do punktu 13

Informacja na temat działań podjętych przez miasto na rzecz osób niepełnosprawnych w
2017 roku.



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chodzi o rok 2017, czy 2018? 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – O rok 2017 i stan aktualny. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Chodzi  o  zadania  inwestycyjne,  jeśli  dobrze
zrozumieliśmy intencję tego punktu. Wymieniam:

 Budowa placu zabaw za MCK –zostało odebrane i przekazane. Przypomnę, że są tam
elementy dla osób niepełnosprawnych, aczkolwiek głównie osoby starsze, nie dzieci
mają problem z korzystania z tego urządzenia. 

 Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 na Punkt  Przedszkolny - w Gimnazjum
przy ul. Polnej  obiekt jest dostosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

 Maluch Plus Miejskie Centrum Handlowe – jest również dostosowanie ze względu
na istniejącą windę. 

 Budowa  budynku  przy  ul.  Targowej  –  również  są  tam  mieszkania  dla  osób
niepełnosprawnych.  Są  to  mieszkania  o większym metrażu  ponad 60 metrów,  na
parterze mieszka rodzina z bardzo trudną sytuacją jeśli chodzi o niepełnosprawność
dziecka i na pierwszym piętrze również taka sytuacja ma miejsce.   

W  tym  roku  było  w  planie  usunięcie  barier  architektonicznych  w  SP3,  montaż  podnośnika
wewnętrznego  i  remont  sanitariatów  –  to  zostało  wykonane  w  tym  roku.  Modernizacja  ul.
Floriańskiej – to było wykonane w zeszłym roku wraz z przejściami dla pieszych, chodnik w ul.
Spacerowej,  modernizacja  ul.  Ozdowskiego,  również  zakłada  dostosowanie  dla  osób
niepełnosprawnych. W opracowaniu jest projekt budowlany dla ul. Dybanka – tam również jest
przewidziane zniesienie barier  architektonicznych w postaci ulepszenia przejść dla  pieszych dla
osób niepełnosprawnych. Czekamy na inwestycję budowy ul. Kujawy – Solidarności, posiada ona
projekt budowlany, który zakłada zwalczanie barier w postaci przejść dla pieszych. Chodnik w ul.
Słonecznej  posiada  dostosowanie,  ul.  Bema  będzie  miała  również  swoje  dostosowanie  wraz  z
parkingiem i miejscami wydzielonymi dla osób niepełnosprawnych. W Szkole Podstawowej Nr 1
planowany jest zakup  krzesełka dla dziecka,  które nie jest  w stanie  załatwiać swoich potrzeb
fizjologicznych,  ale  to  jest  w  tym  roku.  Dodatkowo  miasto  zatrudnia  osobę  o  statucie
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, dzięki temu miasto korzysta z dofinansowania. W
tym  roku  została  wybudowana  winda  wewnętrzna  w  SP3.  Opracowywany  jest  projekt  na
zwalczanie barier  architektonicznych w MCK, naszą wspólną intencją  było, aby zrobić poziom
pierwszy,  łazienki,  dojazd  do  Sali  Kinowej,  do  Sali  Wystaw,  wraz  z  podnośnikiem  dla  osób
niepełnosprawnych.  Wszystkie  kolejne  inwestycje  typu  zagospodarowanie  Gimnazjum Nr  2  na
potrzeby  Biblioteki,  czy  Szkoły  Muzycznej  przewidziane  jest  w  koncepcjach  rozwiązanie
zwalczające  bariery  architektoniczne.  Urząd  Miasta  jest  kompletnie  niedostosowany  i  w  takiej
materii  długo funkcjonować nie może, ale to wszystko zależy też od tego, kiedy Gmina opuści
budynek  Urzędu  Miasta.  W  obecnych  czasach  urzędy  są  dostosowywane  dla  potrzeb  osób
niepełnosprawnych, jest zapewniana również obsługa klienta dla  korzystających z urzędu i taka jest
propozycja, aby stworzyć u nas na dole biuro obsługi klienta, tak żeby osoba niepełnosprawna nie
musiała korzystać z I czy II piętra, co powodowałoby, że obiektu nie musielibyśmy dostosowywać. 

Radny Tadeusz Majchrzak – A kiedy Gmina opuści budynek?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W 2015 roku w czerwcu mówili, że w 2017 roku. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Były zapewnienia,  że  w tej  kadencji,  ale  raczej  małe
szanse. 



Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Chciałabym uzupełnić wypowiedź Pana Burmistrza,
bo w ubiegłym roku zwróciło się  do nas   Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z inicjatywą
audytowania naszych obiektów pod kątem dostosowania do osób niepełnosprawnych i w wyniku
zgody z naszej  strony,  że chcemy przystąpić do audytu,  powstał raport  z oględzin obiektów na
terenie Miasta Gostynina użyteczności publicznej. Audytowany był budynek Urzędu Miasta Rynek
26, również Zamek, Pływalnia i Szkoła Podstawowa Nr 3. Z tych oględzin powstał raport końcowy.
Z tego raportu jest do wykonania szereg działań, które w zdecydowany sposób mogą usprawnić
funkcjonowanie naszego budynku w związku z korzystaniem z niego osób niepełnosprawnych. Jest
to dość obszerne opracowanie, w zasadzie część zadań, które mamy do realizacji dotyczą między
innymi  dostępności  osób  z  niepełnosprawnością  związanych  z  korzystaniem  z  informacji
umieszczanych na stronie internetowej. Będziemy pracować nad tym, żeby ta informacja była dla
osób niedosłyszących,  powiększenie czcionki na naszych stronach jest  już wdrożone.  Z raportu
głównie wynika, że np. wszystkie wycieraczki powinny być przyklejone, przed schodami powinna
być rozłożona mata,  która  sygnalizuje  osobie  niepełnoprawnej,  że  zbliża się  do schodów, żeby
klamki drzwi były wykonane w kolorach kontrastowych w stosunku do kolorystki całych drzwi.
Jest szereg działań, które nie wymagają dużych nakładów, ale są też działania, które budzą większe
koszty,  takie jak dostosowanie budynku dla  osób niepełnosprawnych w postaci budowy windy.
Może  faktycznie  za  jakiś  czas,  problem rozwiąże  się  jeśli  mogłoby powstać  biuro  obsługi  na
parterze. Mamy dostosowany budynek, tam gdzie jest  Wydział Komunalny, znajduje się on  na
parterze, jest tam podjazd i tam osoba niepełnosprawna może być obsłużona.                 

Do punktu 14

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

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Dotyczy umorzeń w drugim kwartale, ponieważ
nie  było  konkretnej  daty.  Zastosowane  umorzenia,  odroczenia  i  rozłożenia  na  dzień  31
sierpnia: 3 podmioty skorzystały  z pomocy publicznej w postaci  pomocy de minimis, były
to osoby prawne – dwa podmioty skorzystały z umorzenia podatku wraz z odsetkami, jeden
umorzenie odsetek i jeden podmiot odroczenie III i IV raty za 2018 rok. Osoba fizyczna
uzyskała umorzenie I i II  raty ze względu na trudną sytuację materialną. Wrażono również
zgodę, po analizie przedstawionego materiału na umorzenie podatku od spadków i darowizn
czterem  osobą  fizycznym,  na  łączną  kwotę  7.011,00  zł.  –  ten  podatek  umarza  Urząd
Skarbowy,  Burmistrz  wyraża  zgodę  lub  sprzeciw,  ale  następnie  analizuje  to  Urząd
Skarbowy i wydaje ostateczną decyzję. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Łącznie na jaką kwotę dokonano
umorzeń Pani Skarbnik?   

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Około 31.000,00 zł., dwóm osobom fizycznym
umorzono należność główną plus odsetki, jednej należność główną plus odsetki i drugiej
same odsetki, odroczono na kwotę 33.527,00 zł. podatek o nieruchomości, osobie fizycznej
na kwotę na 152,00 zł. – to osoba w trudnej sytuacji materialnej i czterem wyrażono zgodę
na  umorzenie  podatku  i  przesłano  postanowienie  do  Urzędu  Skarbowego  na  kwotę
7.011,00 zł.    

Radni nie zgłaszali uwagi i pytań. 

Do punktu 15 



Przyjęcie informacji z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wszystkim komisjom przedstawiono
informację, mam również informację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół
zamiejscowy  w  Płocku,  który  przesłała  w  załączeniu  Uchwałę  Nr  Pł.306.2018  Składu
Orzekającego  RIO  w  Warszawie  z  dnia  11  września  2018  roku  w  celu  służbowego
wykorzystania. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  -  Odczytał  Uchwałę  Nr
Pł.306.2018  Składu  Orzekającego  wyrażająca  opinię  o  przedłożonej  przez  Burmistrza
Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku –
treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Na niską realizację dochodów majątkowych ma
wpływ dotacja na Klub Dziecięcy, gdzie decyzja przyszła już I półroczu, ale  środki wpłyną
dopiero po podpisaniu umowy. 

Radny Tadeusz Majchrzak – A kiedy ma to ruszyć?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Przed 12 października. 

Za przyjęciem informacji z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku
głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Informacja została przyjęta. 

Do punktu 16 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  korzystania  z  gminnych  obiektów  i  urządzeń
oświatowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi
Miasta Gostynina uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
 
Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Opinia pozytywna. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 2 Przeciw- 6 Wstrzymało się – 1

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA. 

Do punktu 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Gostynina. 
 



Adwokat Marcin Brzeziński  – Proszę Państwa,  otrzymaliście Państwo bodajże w dniu
dzisiejszym, czy wczorajszym zaktualizowany projekt uchwały z następującymi zmianami:

 § 1 pkt. 1 brzmi następująco: w § 5 ust. 1 po punkcie 14 dodaje się punkt 15) o
następującej treści:

15) Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” – Gostynin, ul. Wojska Polskiego 23.  – jest to
wynikiem utworzenia tej jednostki. 
 § 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: w § 40 po ust. 3, dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„Obrady  Rady  są  transmitowane  i  utrwalane  za  pomocą  urządzeń  rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i
na stronie internetowej Gminy. Nagrania przechowuje się przez 6 miesięcy od dnia
zakończenia sesji”.

 pkt.  9   §  71  otrzymuje  brzmienie  „Głosowania  jawne  odbywają  się  w  sposób
umożliwiający sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych”. 

 pkt.  10  §  72  ust.  1  otrzymuje  brzmienie  „1.  Imienne  wykazy  głosowań  radnych
podaje  się  niezwłocznie  do  publicznej  wiadomości  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty
na obszarze gminy”. 

 Ostatnia  zmiana   techniczna  dotyczy  §  3,  który  otrzymuje  brzmienie  „uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa  Mazowieckiego  i  stosuje  się  ją  do  kadencji  organów  jednostek
samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w której została podjęta”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Rozumiem Panie Mecenasie, że są to
wszystkie zmiany, które są wprowadzone nową ustawą?

Mecenas Marcin Brzeziński – Tak, jeżeli chodzi o statut jak najbardziej. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 429/LXXXV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 18 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

Opinia Komisji:

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

WNIOSEK I:   Zdjąć  kwotę  w  wysokości  20.000,00  zł.  z  zadania  inwestycyjnego  p.n.
„Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, HDK, Małkowskiego i Marii Witek i
przeznaczyć  na   opracowanie  dokumentacji  projektowo  -kosztorysowej  budowy  drogi
Kolejowa  9,  10.  (bez  wykupywania  działek,  bez  poszerzania  drogi,  jako  droga  gminna
wewnętrzna)”. 



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Ten wniosek wczoraj nie został ujęty, ale chciałam
zgłosić autopoprawkę, że jednak to przesunięcie będzie i Państwo przyjmiecie tą uchwałę z
tą dzisiejszą autopoprawką, do podpisu będzie już przygotowany właściwy projekt. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Czyli  tego wniosku nie  musimy
dzisiaj głosować, bo będzie to wprowadzone jako autopoprawka? 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Tak,  wczoraj  po  długich  rozmowach  z
wykonawcą i z wnioskodawcą wniosku, Pan Burmistrz prosił, aby ten wniosek uwzględnić,
można go głosować jako autopoprawkę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Panie Mecenasie,  jeżeli jest to w
formie autopoprawki, to nie musimy tego wniosku głosować? 

Adwokat Marcin Brzeziński – Dla bezpieczeństwa proponuję przegłosować.

Za przyjęciem wniosku  „Zdjąć kwotę w wysokości 20.000,00 zł. z zadania inwestycyjnego
p.n.  „Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, HDK, Małkowskiego i Marii Witek
i  przeznaczyć  na   opracowanie  dokumentacji  projektowo  -kosztorysowej  budowy  drogi
Kolejowa  9,  10.  (bez  wykupywania  działek,  bez  poszerzania  drogi,  jako  droga  gminna
wewnętrzna)”, głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 

Wniosek został przyjęty. 

WNIOSEK II: Z zadania inwestycyjnego p.n. „Utwardzenie terenu działki nr Ew. 3144/4
płytami ażurowymi przy ul. 3 Maja (9-12)  zdjąć kwotę 30.000,00 zł. oraz z zadania p.n.
Budowa stałego lodowiska sezonowego przy ul.  Kutnowskiej  zdjąć kwotę 60.000,00 zł.
(łącznie 90.000,00) kwoty  przeznaczyć na zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Miejskiego
Centrum Kultury przeznaczonego do  obsługi sali  widowiskowej oraz średniej wielkości
wydarzeń plenerowych. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Te zmiany zostały ujęte.

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco: 

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 1 

Wniosek został przyjęty. 

WNIOSEK III:  „Zdjąć kwotę w wysokości 37.000,00 zł.  z zadania inwestycyjnego p.n.
Budowa  stałego lodowiska  sezonowego przy  ul.  Kutnowskiej  i  przeznaczyć  na  zadanie
„Budowa Street Workout przy ul. Polnej”. 



Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –  Chciałam wyjaśnić,  ponieważ  na  komisji  nie
miałam wydatków budżetowych, była już zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na
budowę Street Workout  w kwocie 4.305,00 zł.,  w związku z powyższym na to zadanie
należało zwiększyć na roboty budowlane kwotę 41.000,00 zł. 

Radny Michał Bartosiak – Ja jeszcze do poprzedniego wniosku, bo jest trochę inaczej niż
on  jest  wpisany  w  uchwale  budżetowej,  chodzi  o  zakup  sprzętu  nagłośnieniowego  dla
Miejskiego Centrum Kultury przeznaczonego do obsługi sali widowiskowej oraz średniej
wielkości wydarzeń plenerowych jest w budżecie, a to chodzi o obsługę sali. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Mam te wnioski z Biura Rady i  wpisałam na
podstawie tych wniosków.

Radny Michał Bartosiak – Ale nie jest dokładnie tak wpisane jak tu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Chodzi o wpisanie Centrum Kultury
przeznaczonego  do  obsługi Sali  widowiskowej  oraz  średniej  wielkości  wydarzeń
plenerowych, w uchwale zabrakło słowa „obsługi”. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Tak, techniczny błąd. Chciałam powiedzieć, że
ten  wniosek został  przedstawiony w innej  konstrukcji,  ponieważ  zostały  poniesione  już
wydatki  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  kwotę  4.305,00 zł.  i  to  nie  było
uwzględnione na komisji podczas dyskusji nad tym projektem, w związku z powyższym na
roboty budowlane na to zadanie należy zwiększyć kwotę 41.000,80 zł. i taką kwotę zdjąć z
budowy lodowiska.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czyli  modyfikujemy  wniosek:
„Zdjąć kwotę w wysokości 41.000,80 zł. z zadania inwestycyjnego p.n. ”Budowa stałego
lodowiska sezonowego przy ul.  Kutnowskiej” i  przeznaczyć na zadanie „Budowa Street
Workout przy ul. Polnej”.

Za przyjęciem powyższego wniosku tj. „Zdjąć kwotę w wysokości 41.000,80 zł. z zadania
inwestycyjnego  p.n.  ”Budowa  stałego  lodowiska  sezonowego  przy  ul.  Kutnowskiej”  i
przeznaczyć na zadanie „Budowa Street Workout przy ul. Polnej” głosowano następująco:

Za- 7 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 2 

Wniosek został przyjęty.
 

WNIOSEK IV: „Pozostałą kwotę z zdania inwestycyjnego p.n. ”Budowa stałego lodowiska
sezonowego przy ul. Kutnowskiej” oraz pozostałe środki w kwocie 128.840,00 zł. z zadania
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z
ul. Zieloną i Ziejkową” przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne  celem  wykonania  remontu  (lub  wymiany)  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.
Krasickiego”. 



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – We wniosku podana jest kwota 128.840,00 zł., ale
była podana taka kwota, ponieważ nie była wliczona dokumentacja na kwotę 4.305,00 zł.,
nie  mniej  jeszcze  wczoraj  otrzymaliśmy  od  projektanta  kosztorys  na  modernizację  ul.
Kwiatowej na kwotę 32.905,00 zł. W budżecie mieliśmy zabezpieczoną kwotę  26.000,00
zł.  i  Pan  Burmistrz  zadecydował,  żeby  również  z  tej  inwestycji  tą  kwotę  przeznaczyć,
zwiększyć to zadanie i wykonać w tym roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dobrze to jak ma brzmieć wniosek,
czy to jest autopoprawka? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Jako autopoprawka. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Ale  musimy  sprecyzować  ten
wniosek, jak on ma brzmieć? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie wpisywać kwoty, tylko jako pozostałą kwotę,
nawet w pierwszej wersji Pan Przewodniczący zgłosił taki wniosek, ponieważ Pan Michał
zauważył,  że  na  lodowisko  została  wykonana  dokumentacja  na  kwotę  7.995,00  zł.,  ja
miałam to sprawdzić, więc wniosek miał brzmieć, że pozostałą kwotę.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli odczytam teraz wniosek, który
będziemy  głosować: „Pozostałą  kwotę  z  zdania  inwestycyjnego  p.n.  ”Budowa  stałego
lodowiska  sezonowego  przy  ul.  Kutnowskiej”  oraz  pozostałe  środki  z  zadania
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z
ul. Zieloną i Ziejkową” przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne  celem  wykonania  remontu  (lub  wymiany)  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.
Krasickiego”. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Tak, ten wniosek został uwzględniony i łącznie
jest  to  kwota  400.320,00  zł.  w  wydatkach  majątkowych  w  rozdziale  90001  z
przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w
spółce Miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli już jest taka autopoprawka w
Uchwale Budżetowej?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak. 

Za przyjęciem wniosku „Pozostałą kwotę z zdania inwestycyjnego p.n. ”Budowa stałego
lodowiska  sezonowego  przy  ul.  Kutnowskiej”  oraz  pozostałe  środki  z  zadania
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z
ul. Zieloną i Ziejkową” przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne  celem  wykonania  remontu  (lub  wymiany)  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.
Krasickiego” głosowano następująco: 

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 



Wniosek został przyjęty.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –  To  były  wnioski  z  komisji,  rozumiem że  ul.
Kwiatowa też została przegłosowana? 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Już  została  w  tym  punkcie
uwzględniona.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  – Dobrze, czyli ja chciałam jeszcze zgłosić dwie
techniczne  sprawy  mianowicie,  żeby  wykreślić  z  uchwały,  ponieważ  pomyłkowo  do
jednostek budżetowych Przedszkola, zostało dołożone w nazwie „Miejskie”, więc trzeba to
wykreślić  oraz  w  rozdziale  92601  pkt.  2,  który  brzmi  „przenosi  się  środki  w  kwocie
12.000,00 zł.  z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wynagrodzenia
osobowe na wypłatę nagrody jubileuszowej odprawy emerytalnej ” to dotyczy Miejskiego
Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  której  to zmiany nie  ujmuje się  w uchwale,  jest  pomylona
nazwa jednostki i zostało to pomyłkowo ujęte w uchwale, więc mój wniosek, aby punkt 2 z
uchwały wykreślić, również z WPF, czyli rozdział 92601 pkt. 2 w uzasadnieniu. Nie będzie
to miało wpływu na ogólne kwoty wydatków, ponieważ było to przeniesienie, pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli mamy wykreślić cały 2 punkt?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Tak.  
           
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – To jest jako autopoprawka? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Tak.  
           
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Musimy  to  dla  bezpieczeństwa
przegłosować. 

Za wnioskiem o wykreślenie pkt. 2 w rozdziale 92601 głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 

Wniosek został przyjęty, punkt został wykreślony.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Do projektu uchwały w całości, kto
ma uwagi? 

Radny  Michał  Bartosiak  –  Proszę  Państwa,  to  że  wykonaliśmy  teraz  przesunięcie  z
lodowiska na inne cele, na które jest szansa, że zostaną zrealizowane w tym roku, to nie
znaczy, że my chcemy z lodowiska zrezygnować. Pani Skarbnik na ostatniej komisji dała
nam nadzieje, że jeżeli wrócą pieniądze z Ziejkowej, to nie będą małe pieniądze, dlatego
chciałbym  postawić  wniosek:  „Kwotę,  która  wróci  z  utylizacji  zanieczyszczeń  na  ul.
Ziejkowej, zabezpieczyć i przeznaczyć na budowę lodowiska.” 



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Tak,  tylko ja mówiła,  że jeżeli  wykonamy do
końca roku.

Radny Michał Bartosiak -  Jeżeli nie w tym roku, to żebyśmy wpisali w WPF.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Teraz musielibyśmy to wprowadzić do WPF, my
tego nie zrealizujemy, jest to duża inwestycja. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Ten wniosek nie zmienia nic jeśli
chodzi o uchwałę budżetową, natomiast może być przyjęty w tym punkcie i ewentualnie
rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu komisji i sesji Rady Miejskiej. 

Za przyjęciem wniosku o przeznaczenie kwoty która wróci z utylizacji zanieczyszczeń na ul.
Ziejkowej, zabezpieczyć i przeznaczyć na budowę lodowiska głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Przystąpimy  teraz  do
przegłosowania uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 8 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 1 

UCHWAŁA NR 430/LXXXV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 19 

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. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  -  Czy  oprócz  zmian,  które
przegłosowaliśmy w uchwale budżetowej, są jeszcze jakieś inne? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie, tylko tak jak powiedziałam należy wykreślić
pkt  2  dotyczący przeniesienia  wydatków w kwocie  12 tys.  z  wydatków rzeczowych na
wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych
– to należy również wykreślić z tej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 



Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 431/LXXXV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 185/XXXVIII/2016.

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

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  Uchwała  185/XXXVIII/2016  była
podejmowana w sprawie organizacji  wspólnej  obsługi   finansowej  jednostek organizacji
zaliczanych do sektora finansów publicznych, których organem prowadzącym jest Miasto
Gostynin. Uchwała ta powierzała obsługę finansową jednostek organizacyjnych Miejskiemu
Zespołowi Ekonomicznemu Szkół i Przedszkoli, w związku z tym, że została utworzona
nowa jednostka, która ma być objęta obsługą  MZESIP jest dopisany w poprzedniej uchwale
dodatkowy  punkt  informujący,  że  Klub  Dziecięcy  będzie  objęty  wspólną  obsługą
finansową.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 432/LXXXV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 21 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu  Ekonomicznego Szkół i
Przedszkoli w Gostyninie.

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

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska –  W związku z tym, że dochodzi dodatkowy
podmiot, trzeba dostosować Statut Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli
do potrzeb obsługi Klubu Dziecięcego, są dopisane ustawy w oparciu o które działa Miejski
Zespół Ekonomiczny i dopisujemy ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz jako jednostka
obsługiwana dodatkowo Klub Dziecięcy. W statucie Miejskiego Zespołu Ekonomicznego
Szkół i Przedszkoli jest mowa o Dyrektorach Jednostek Obsługiwanych, w związku z tym,
żeby nie zmieniać w każdym paragrafie  w którym jest mowa o Dyrektorze jest wyjaśnienie,
że zapis o Dyrektorze dotyczy również Kierownika Klubu Dziecięcego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Rozumiem, że są to konsekwencje
wcześniej podjętych uchwał?   



Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Tak. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 433/LXXXV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 22 

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  Statutu  Klubu  Dziecięcego  „Uśmiech  Malucha” z
siedzibą w Gostyninie.

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

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska –  W statucie  jednostki  organizacyjnej  Klub
Malucha  mieliśmy  zapis  w  §  15,  który  brzmiał  „wsparcie   Klubu  w  zakresie  obsługi
kadrowo – księgowej zapewnia Urząd Miasta Gostynina” – ten zapis proponujemy zastąpić
zapisem:  „obsługę  finansową,  rachunkową oraz   administracyjno –  organizacyjną  klubu
zapewnia Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli”.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czyli  również  konsekwencja
wcześniej podjętej uchwały? 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Tak. 

 Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 434/LXXXV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 23

Podjęcie rezolucji w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu
Lotniczego Warszawa – Modlin. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Ta  kwestia  była  omawiana  na
Komisji  Spraw  Obywatelskich  oraz  Komisji  Edukacji.  Był  wniosek,  aby  przygotować
projekt  rezolucji.  Projekt  tej  rezolucji  przygotował  Mecenas  Stefaniak,  wszyscy  go
otrzymali. 



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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do rezolucji.

Za podjęciem rezolucji głosowano następująco: 

Za- 8 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 1 

REZOLUCJA NR 435/LXXXV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 24 

Przyjęcie protokołu z LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV  
sesji Rady Miejskiej. 
   
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Wszystkie protokoły zostały Państwu
sukcesywnie wysłane mailem. Czy są jakieś uwagi? 

Za  przyjęciem  protokołu  z  LXXVII,  LXXVIII,  LXXIX,  LXXX,  LXXXI,  LXXXII,  LXXXIII,
LXXXIV  sesji Rady Miejskiej głosowano następująco: 

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 

 
Protokoły zostały przyjęte. 

Do punktu 25 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pani Wiesława Radecka pytała o  koszty związane
z Hołdem Ruskim i Jarmarkiem św. Jakuba – Z informacji uzyskanej z Miejskiego Centrum
Kultury koszt organizacji Hołdu to kwota 12.933,44 zł., całkowity koszty przedsięwzięcia
173.165,65 zł., bez wpływu od sponsorów, darczyńców, bez opłat za stoiska handlowe, taki
był budżet tej imprezy.
Radna Wiesława Radecka pytała również o dokładną ilość odpadów wywiezionych z ul.
Ziejkowej  -    Z  działki  o  numerze  ewidencyjnym 275/11 położonej  przy  ul.  Ziejkowej
odebrane  zostało  łącznie  332  tony  i  600kg.  odpadów.   W dniu  24  września,  czyli  w
poniedziałek,  nastąpiło  przekazanie  Gminie  Miasta  Gostynina  terenu  przez  Firmę  Port
Serwis z Gdańska, zgodnie z umową rozliczenie nastąpi najpóźniej do 8 października wraz
z  całym  opisem,  co  tam  się  znajdowało  i  kwota  będzie  zdecydowanie  niższa  niż
zakładaliśmy.  
Radna  Wiesława  Radecka  –  na  jakim  etapie  jest  postępowanie  sądowe  skierowane
przeciwko  osobą  związanym  ze  składowaniem  zanieczyszczeń  przy  ul.  Ziejkowej  –
poproszę Pana Mecenas o odpowiedź. 



Adwokat  Marcin  Brzeziński  –  Proszę  Państwa  w  chwili  obecnej  odbyło  się  6  z  14
zaplanowanych terminów rozpraw. Rozprawy odbywają się jawnie, są dwie rozprawy w
tygodniu w poniedziałek i środę, od godziny 9:00 sala nr 12 Sąd Okręgowy w Płocku –
jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć, to zapraszam. Na chwilę obecną sprawa dotyczy
nie  jak  pierwotnie  pięciu,  a  czterech  oskarżonych.  W chwili  obecnej  przesłuchiwani  są
świadkowie, świadków do przesłuchania jest kilkudziesięciu, dziennie planowanych jest do
przesłuchania od 12 do 15 osób. Ostatni termin rozprawy zaplanowany jest na dzień 31
października.  Co  do  wysokości  szkody  w  zakresie  obowiązku  naprawienia  szkody,  na
chwilę obecną został  przedstawione dokumenty, których miasto jest w posiadaniu, czyli
dokumenty  obrazujące  wagę  przekazanych  odpadów,  a  w  miarę  upływu  czasu  kolejne
dokumenty ze spółki, czyli fakturę  obrazującą koszty wykonania zastępczego, jak również
dowód przelewu. 

Radna Wiesława Radecka -  Czy oskarżeni stawiają się na rozprawy? 

Adwokat  Marcin  Brzeziński  –  Część  tak,  część  nie,  Sąd  prowadzi  rozprawę  pod
nieobecność niektórych oskarżonych zgodnie z przepisami kodeksu Kodeksu Postępowania
Karnego. Każdy z oskarżonych ma obrońcę, lub kilku obrońców, zależy od oskarżonego.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska
pytała, kiedy będzie zrealizowana inwestycja na ul. Stodólnej w Gostyninie – plac zabaw –
Na dzisiejszej sesji Państwo zwiększyliście środki na realizację robót, więc w przyszłym
tygodniu dojdzie do podpisania umowy z firmą , bo firma jest wybrana, tylko są za niskie
środki, w ciągu 6 tygodni od podpisania umowy inwestycja powinna zastać ukończona. 
Radna Wiesława Radecka pytała jakim firmom i w jakiej wysokości udzielono zwolnień z
podatku od nieruchomości z tytułu realizacji  nowych inwestycji  – czy mam jeszcze raz
udzielać odpowiedzi? 

Radna  Wiesława  Radecka  –  Poproszę  o  odpowiedź  na  piśmie,  bo  Pani  Skarbnik  już
mówiła o tym, ale poproszę na  piśmie.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  –  Radny Michał Bartosiak – w Biuletynie Miasta
zaprezentowano imprezy Urzędu Miasta, dlaczego nie podano informacji o Festiwalu Art
Energy? -  Z uwagi na zbyt małą ilość stron w Biuletynie Miejskim, wiele informacji nie
jest uwzględnianie w informatorze, mimo, że są równie ważne dla mieszkańców. Dodam, że
informacje o Art Energy zamieszczaliśmy  na portalu Gostynin.pl w dniu 14 sierpnia, 27
sierpnia  już  po  imprezie  i  29  sierpnia  również  informację  podsumowującą  imprezę.
Informowaliśmy  o  imprezie  na  facebook  Urzędu  Miasta  23  i  24  sierpnia  w  formie
zaproszenia,  27  sierpnia  udostępniliśmy  informację  Miejskiego  Centrum  Kultury,  29
sierpnia  pojawiła  się  też  obszerna  informacja  o  imprezie  i  jeszcze  na  jednym  portalu
Gostynin co słychać 23 i 24 sierpnia pojawiło się zaproszenie.     

Radny Michał  Bartosiak –  Trochę  późno  te  zaproszenia.  24  i  25  sierpnia  był  termin
festiwalu.

Sekretarz  Miasta  Hanna  Adamska –  Ponowione  było  w  ramach  przypomnienia  w
godzinach  rannych.  Pani  Paulina  udzielała  odpowiedzi  wcześniej  dotyczącej  zadanego
pytania przez Panią Radecką. 



Do punktu 27

Sprawy różne. 

Radny Tadeusz  Majchrzak –  Mam pytanie  do Pana  Mecenasa,  czy jest  znany termin
ostatecznej rozprawy w sprawie Term w Regionalnej Izbie w Łodzi?

Adwokat Marcin Brzeziński -  Chodzi o Prokuraturę w Łodzi, tak? 

Radny Tadeusz Majchrzak – Tak, Okręgową w Łodzi.  

Adwokat Marcin Brzeziński – Gmina została poinformowana stosownym pismem, termin
śledztwa przedłużony jest na dzień dzisiejszy do dnia 31 października tego roku. 

Radna Magdalena Augustyniak – Ponieważ zostały przeznaczone środki na street workaut, kiedy
ewentualnie możemy spodziewać się realizacji zadania? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  4 razy był ogłaszany przetarg, to bardzo źle świadczy o
Urzędzie,  jeżeli  firma  się  nie  wycofała,  to  myślę,  to  tak  jak  w  przypadku  placu  zabaw  przy
ul. Stodólnej, taka umowa będzie pewnie w najbliższym czasie podpisana. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Myślę Panie Burmistrzu, że kolejny
przetarg nie musi być organizowany. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ja nie mówię o przetargu, mówię o tym, że firma czekała. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Mam jeszcze komunikat, że kolejne i
ostatnie  posiedzenie  sesji  w  tej  kadencji  jest  planowane  na  16  października,  prosiłbym
przewodniczących komisji o przygotowanie podsumowania prac komisji na ten termin.  Jest
też tradycja, że na koniec kadencji jest robione wspólne zdjęcie na pamiątkę dla radnych i
dla dokumentacji w Radzie, chciałbym, żeby wszyscy się na tą sesję stawili, ponieważ po
sesji  zrobimy wspólne zdjęcie. 

Do punktu 27

Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki



   


