
 Protokół Nr LXXXVI/2018 

z posiedzenia LXXXVI sesji  Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia
 18 października 2018 roku. 

 

 

Stan – 15

Obecni – 12

Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  10:00,  a  zakończono o godzinie
12:30.

 

 Do punktu 1

 Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki   –  Otwieram obrady LXXXVI sesji  Rady
Miejskiej  VII kadencji.  Witam Panią Wiceburmistrz  Halinę Fijałkowską,  witam Panią Skarbnik
Bożenę  Sokołowską,  witam Panią  Sekretarz  Hannę  Adamską,  witam Adwokata  Pana  Marcina
Brzezińskiego,  witam  Dyrektor  Arion-Med  w  Kruku  Panią  Justynę  Ziemnicką-Serwę ,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. 

Nie zgłoszono uwag i pytań do porządku.

 Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

 

                                   Za- 12                         Przeciw- 0                              Wstrzymało się- 0

 Porządek obrad został przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.



5. Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie Gostynina:

 ARION-MED. sp. z o.o. Gorzewo,

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”,

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział 
Gostynin,

 NZOZ Szkol-Med. s.c.

 Opieka nocna i świąteczna – informacja Burmistrza.

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2017 rok oraz na dwa
miesiące przed upływem kadencji. 

7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 287/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu „Gostynińska Karta Seniora”.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji  problemowej w
Szkole  Podstawowej  nr  3  w  Gostyninie”  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o
dofinansowanie  projektu  planowanego  do  realizacji  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji  problemowej w
Szkole  Podstawowej  nr  1  w  Gostyninie”  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o
dofinansowanie  projektu  planowanego  do  realizacji  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji  problemowej w
Szkole  Podstawowej  nr  5  w  Gostyninie”  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o
dofinansowanie  projektu  planowanego  do  realizacji  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr  357/LXX/2017  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2021. 

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

13. 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.

14. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia  stawki dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego
zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 343 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 



16. Przyjęcie protokołu z LXXXV sesji Rady Miejskiej. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska - Przedstawiła sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza
Miasta   za  okres  od  dnia  20  września  2018  roku  do  dnia  18  października  2018  roku–  treść
sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy ktoś ma pytania do sprawozdania? 

Radna Wiesława Radecka  - Pierwsze moje pytanie dotyczy wiat przystankowych, czy jest znany
dokładny termin postawienia 4 wiat przystankowych tj.  dwóch wiat przy ul. Wojska Polskiego,
dwóch przy ul. Popiełuszki. Kolejne pytania – jakie są prawa i przywileje obiektów wpisanych w
rejestr zabytków w Gostyninie, co daje im objęcie ochroną zabytków w naszym mieście?. Trzecie
pytanie,  w jakiej  wysokości  będzie  naliczona  kara  pieniężna  związana  z  niewykonaniem się  z
terminu  oddania  projektu  dotyczącego  dróg  na  Zatorzu?.  Następne  pytanie  –  jaka  jest  różnica
między objęciem ochroną, a wpisem do rejestru zabytków obiektów w Gostyninie?. Jakie projekty
są organizowane w ramach współpracy Miasta Gostynina z Miastem Partnerskim Langenfeld? Jaki
jest  szacunkowy  koszt  odrestaurowania  fresku  ewangelistów,  na  jaką  kwotę  dofinansowania
złożono projekt do Ministerstwa i jaki byłby wkład własny miasta?.

Radny Tadeusz Majchrzak –Mam pytanie odnośnie spółki Tremy Gostynińskie – czy działki,
które  były  wyznaczone  pod  budowę  Term  należą  już  do  Urzędu  Miasta?,  czy  została  już
wyjaśniona  sprawa  z  Wadium?,  czy  została  rozwiązana  koncesja   umowy   na  budowę  Term
Gostynińskich ze spółką Termy Gostynińskie? 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Chciałem  przypomnieć  koleżankom  i
kolegom radnym, że w tym momencie zadajemy pytania dotyczące sprawozdania. Te pytania będą
potraktowane jako zapytania z kolejnego punktu.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –Pani Burmistrz
wspominała, że 15 października miały być oferty na place zabaw, na pewno na ul. Stodólnej i chyba
na ul.  Żeromskiego,  czy  Szkołę  Podstawową Nr  1,  więc  poprosiłabym  o informację  jakie  jest
rozstrzygnięcie i jeśli niedające możliwości podpisania umowy, czy będą Państwo występowali z
kolejny zapytaniem?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dotarła  do  mnie  informacja,  że  trwają
roboty budowlane związane z modernizacją ul. Bema, na kiedy jest przewidziane zakończenie i czy
ten termin nie jest zagrożony ?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska -  Roboty przewidziane są do końca listopada i termin
nie jest zagrożony. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Dobrze i jeszcze jedno pytanie dotyczące
sprawozdania, była informacja, że przyjęto 4 wnioski o wydanie karty i wydano 4 karty seniorom, a
ile jest już w sumie wydanych kart? 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Odpowiemy później.

Radni nie zgłaszali więcej pytań do sprawozdania. 

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Interpelacje nie wpłynęły, zapytanie jedno
było w poprzednim punkcie, czy są inne zapytania? 

Radna Wiesława Radecka – Czy są czynione jakieś działania dotyczące modernizacji oświetlenia
w naszym mieście? 

Radny Witold Dalkowski - Mam pytanie dotyczące ul. Płockiej, dotyczy miejsc utwardzonych –
czy będzie robione coś w temacie w tym roku, jeżeli  nie, to jaki jest tego powód?. Jeśli jest to
możliwe chciałbym zobaczyć 300 zebranych podpisów osób, które są przeciwne temu zadaniu. 

Radni nie zgłaszali więcej zapytań.

Odpowiedź zostanie udzielona w punkcie 17 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Do punktu 5 

Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie Gostynina:

 ARION-MED. sp. z o.o. Gorzewo

Dyrektor ARION-MED Justyna Ziemnicka – Serwa –Przedstawiła informację na temat
ochrony zdrowia w szpitalu – treść informacji  stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –Mam
pytanie do Pani Dyrektor, czy prowadzicie jakieś sprawozdanie z tego jak długi jest czas
oczekiwania w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej, chodzi o czas oczekiwania
pacjentów na przyjęcie?

Dyrektor ARION-MED Justyna Ziemnicka – Serwa –  W nocnej i świątecznej opiece
zdrowotnej  pacjenci  nie  czekają  na  wizytę,  po  godzinie  18:00  zgłaszają  się  i  są
przyjmowani. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Tak i
właśnie chodzi o to, ile spędzają czasu w kolejce? 

Dyrektor ARION-MED Justyna Ziemnicka – Serwa – Myślę, że nie są to kolejki, bo są
to sporadyczne sytuacje, nie prowadzimy takich statystyk. 



Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska-

Generalnie pojawiają się takie zarzuty, że ludzie bardzo długo czekają na przyjęcie przez lekarzy w
ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.  

Dyrektor ARION-MED Justyna Ziemnicka – Serwa -  Do mnie  takie  informacje  nie
docierają, ale możemy oczywiście to sprawdzić. 

Radna Wiesława Radecka –Pani Dyrektor, dlaczego z urazem typu złamanie, skręcenie,
pęknięcie poszkodowany z naszego miasta musi jechać na tzw. „urazówkę” do szpitala na
Winiarach w celu uzyskania pierwszej pomocy, diagnozy, zdjęcia?. Mamy rentgen, mamy
usg, mamy Odział Chirurgiczny.

Dyrektor ARION-MED Justyna Ziemnicka – Serwa –  Mamy Odział Chirurgiczny, ale
nie  posiadamy  Oddziału  Urazowego.  To  lekarz  decyduje,  to  lekarz  jest  osobą,  która
podejmuje  decyzje  o  tym,  gdzie  wysyła  pacjenta.  My  nie  świadczymy  usług
ortopedycznych, zazwyczaj pacjenci wysyłani są na Winiary, ale to już jest decyzja lekarza. 

Radna Wiesława Radecka – Jeżeli ktoś nie ma takiej świadomości, zdarzenie jest np. na
Orliku, w którym bierze udział młodzież, dzieci? 

Dyrektor ARION-MED Justyna Ziemnicka – Serwa –  Jeżeli  chodzi  o  dzieci,  to  my
mamy chirurgię dla dorosłych,  dzieci absolutnie nie przyjmujemy. 

Radna Wiesława Radecka- A jeżeli jest osoba dorosła i nie jest pewna czy może udać się do nas

bo jest blisko i wtedy czy musi być skierowana, czy od razu musi jechać do Płocka?  

Dyrektor ARION-MED Justyna Ziemnicka – Serwa–  To nie ja podejmuje decyzję, to
już lekarz decyduje, czy wymaga dany uraz konsultacji ortopedycznej, czy założenia gipsu,
czy też wyjazdu na „urazówkę” do Płocka. Ja się jeszcze tylko pochwalę, jak już jestem u
Państwa,  że  po  raz  kolejny  nasz  szpital  otrzymał  akredytację  szpitala,  certyfikat
przyznawany przez Ministra Zdrowia i jesteśmy bardzo z tego dumni. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Gratulujemy. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”

Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  „Medicus” Tadeusz Kozubski –  Nie
uczestniczył w sesji, informacja w formie pisemnej stanowi załącznik do protokołu.

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział 
Gostynin



Kierownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział
Gostynin Elżbieta Ciesielska -  Nie uczestniczyła w sesji,  informacja w formie pisemnej stanowi
załącznik do protokołu.

 NZOZ Szkol-Med. s.c.

Kierownik NZOZ Szkol- Med Grażyna Szczerbicka -  Nie uczestniczyła w sesji,  informacja w
formie pisemnej stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czy jest  potrzeba,  aby te  informacje  z
jednostek, których Dyrektorzy i Kierownicy nie są dzisiaj obecni na sesji  odczytywać? 

Radni  nie  zgłosili  potrzeby odczytywania informacji  z  jednostek tj.  Niepubliczny  Zakład Opieki
Zdrowotnej „MEDICUS”, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
oddział Gostynin, NZOZ Szkol-Med. s.c.

 Opieka nocna i świąteczna – informacja Burmistrza.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –Informacje,  które  były  już  wcześniej  Państwu
przekazywane nie uległy zmianie.  Na ten moment mogę powiedzieć,  że Pan Starosta prowadził
rozmowy z NFZ i jest odsyłany do Arion-Med, bo jeżeli oni zrezygnują z części dotacji, czy zlecą
wykonanie  swoich  usług,  aby  mógł  powstać  punkt  w  Gostyninie,  to  wtedy  jest  szansa  na
uruchomienie takiej opieki na terenie miasta. Na ten moment Arion-Med. nie wyraża na to zgody,
ponieważ uważają, że są w stanie świadczyć opiekę  nie chcą się dzielić środkami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Dziękuję za informację. Ogłaszam 10min
przerwy. 

(po przerwie…)

Do punktu 6 

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2017 rok oraz na dwa 
miesiące przed upływem kadencji. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –Odczytała
informację na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2017 rok oraz na dwa miesiące
przed upływem kadencji – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do oświadczeń majątkowych.



Do punktu 7 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 287/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z 
dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu „Gostynińska Karta Seniora”.  

Opinia Komisji:

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sporu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 436/LXXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w
Szkole  Podstawowej  nr  3  w  Gostyninie”  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o
dofinansowanie  projektu  planowanego do realizacji  w  ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Opinia Komisji:

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 437/LXXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9 

Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji  problemowej w Szkole
Podstawowej nr 1 w Gostyninie” stanowiącej  załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu
planowanego  do  realizacji  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa



Mazowieckiego  na  lata  2014-2020  Działanie  10.1  Kształcenie  i  rozwój  dzieci  i  młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Opinia Komisji:

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 438/LXXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w
Szkole  Podstawowej  nr  5  w  Gostyninie”  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o
dofinansowanie  projektu  planowanego do realizacji  w  ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Opinia Komisji:

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 439/LXXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr  357/LXX/2017  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2021. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Robacki –  Ta uchwała nie była opiniowana
przez komisję, był tylko wniosek na komisji o przygotowanie projektu uchwały. 



Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska - Wpłynęło do Pana Przewodniczącego pismo
od Burmistrza w tej sprawie, w którym Pan Burmistrz przedstawił swoje stanowisko, bardzo
obszernie je uzasadnił i jest przeciwny zmianie zapisu dotyczącego sprzedaży mieszkań na
rzecz najemców po 10 latach na skrócenie okresu do 5 lat. W piśmie była mowa, że z uwagi
na to, iż zasób mieszkaniowy miasta  kurczy się poprzez sprzedaż i wyodrębnianie zasobów
z mieszkań komunalnych lokali socjalnych, ta ilość bardzo maleje, potrzeby są duże i w
związku z tym, Pan Burmistrz jest przeciwny wprowadzeniu zmian do tej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Wniosek został złożony na prośbę
mieszkańców,  którzy  argumentują  to  w  ten  sposób,  że  jeżeli  mieszkanie  nie  będzie
własnością, to nie będą w takie mieszkanie inwestować, gdyż nie wierzą w to, żeby po 10
latach te koszty odliczyć. Pozostawiam Państwu to pod rozwagę. 

Radny Zbigniew Chorążek - Panie Przewodniczący zgłaszam wniosek o przeniesienie tej
uchwały  pod  obrady  Komisji,  ponieważ  pojawiło  się  sporo  wątpliwości,  dlatego  może
byśmy omówili tą uchwałę na najbliższej Komisji Budżetowej lub Spraw Obywatelskich i
wtedy podjęli decyzję.  

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Wniosek o przeniesienie uchwały na Komisję został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Uchwała zostaje skierowana pod
obrady komisji. 

Do Punktu 12 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

Opinia Komisji: 

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

 Przeznaczyć  środki  w  kwocie  120.000,00  zł.  na  zakup  samochodu  do
utrzymania  dróg,  środki  przesunąć  z  zadania  „utylizacja  odpadów  z  ul.
Ziejkowej”. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna wraz z wnioskiem:

 Przeznaczyć  środki  w  kwocie  120.000,00  zł.  na  zakup  samochodu  do
utrzymania  dróg,  środki  przesunąć  z  zadania  „utylizacja  odpadów  z  ul.
Ziejkowej”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Czy Pani Skarbnik chce coś dodać? 



Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –Wniosek  został  uwzględniony,  został
przygotowany  3  projekt  uchwały,  gdzie  zostało  wprowadzone  zadanie  w  wydatkach
majątkowych  pod  nazwą  „zakup  samochodu  ciężarowego”.  Jest  pilna  potrzeba  zakupu
samochodu,  ponieważ  został  wycofany  z  użytkowania  samochód  ciężarowy,  który
obsługiwał między innymi utrzymanie dróg w okresie zimy i dlatego takie zadanie zostało
wprowadzone, zgodnie z wnioskiem środki zostały przesunięte. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki- Rozumiem Panie Mecenasie, że jest
to autopoprawka i nie musimy jej głosować? 

Adwokat Marcin Brzeziński - Tak. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 3

UCHWAŁA NR 440/LXXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13 

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

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Ponieważ została zmieniona poprzednia uchwała,
analogicznie do niej zostały wprowadzone zmiany do WPF. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 2

UCHWAŁA NR 441/LXXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 14 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.



Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 442/LXXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15 

Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 343 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

Opinia Komisji: 

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 443/LXXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 16 

Przyjęcie protokołu z LXXXV sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Protokół został Państwu wcześniej
wysłany mailem. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0



Protokół z LXXXV sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 17 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –Poprosimy  o  przerwę,  ponieważ  nie
zdążyliśmy przygotować odpowiedzi na wszystkie pytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 15 min. przerwy.

( Po przerwie…)

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Pierwsze  pytanie  w  związku  ze
sprawozdaniem  –Radna  Wiesława  Radecka  pytała,  czy  jest  znany  dokładny  termin
ustawienia wiat  przystankowych? – 10 listopada 2018 roku,  tak jak wcześniej,  było już
kilkakrotnie informowane, 4 wiaty przystankowe.  Radna Wiesława Radecka pytała jakie
prawa  i  przywileje  miały  obiekty  wpisane  do  rejestru  zabytków w Gostyninie,  co  daje
objęcie ich ochroną? – Ta odpowiedź wymaga sprawdzenia kilku przepisów, więc od razu
tej  odpowiedzi  Państwu  nie  udzielimy,  udzielimy  na  piśmie.  Następne  pytanie  Pani
Radeckiej- w jakiej wysokości  będzie naliczana kara w związku z niewywiązaniem się z
umowy projektanta  dróg na Zatorzu? –  Na ten moment  dopóki  nie zostanie ostatecznie
rozliczona umowa, nie jesteśmy w stanie określić jakiej wysokości będą to kary, za każdy
dzień opóźnienia ustalony jest jakiś procent wynagrodzenia, ale do momentu w którym nie
zostanie  nam przekazana  dokumentacja,  wysokości  kary   nie  jesteśmy w stanie  podać.
Kolejne pytanie Pani Radeckiej – jaka jest różnica między wpisem do rejestru zabytków,
objęciem ochroną zabytków? – Odpowiemy też na piśmie na to pytanie. 

Jakie  projekty  są  organizowane  w  ramach  współpracy  Miasta  Gostynina  z  Miastem
Partnerskim Langenfeld? – Mogę jedynie częściowo odpowiedzieć, odpowiedź pełna będzie
na  piśmie.  Bardzo prężnie  podejmowane  są  działania  w zakresie  wymiany młodzieży  i
wspólnych lekcji historii, w ubiegłym roku młodzież z Niemiec była goszczona przez nas i
lekcje historii były w Krakowie, Oświęcimiu i Zakopanem. Jest także wymiana sportowa –
już kilkakrotnie gościł Klub Mazur, w tym roku było zaproszenie z Langenfeld dla grupy
piłkarzy ręcznych, w ubiegłym roku z zaproszenia Gostynin nie skorzystał, w tym roku z
uwagi na małą ilość zawodników w określonym przedziale wiekowym, także nie dojdzie
wyjazd do skutku. Również Szkoła Muzyczna współpracuje z Langenfeld, ale szczegółowe
informacje przekażemy na piśmie. 

Radna  Wiesława  Radecka  pytała  jaki  jest  szacunkowy  koszt  odrestaurowania  fresku
Ewangelistów,  na  jaką kwotę  dofinasowania  złożono wniosek do ministerstwa,  jaki  jest
wkład  własny  miasta?  –  Wniosek  do  Ministerstwa  został  złożony  na  kwotę



137.576,40zł.jest  to  wartość   wynikająca  z  kosztorysu,  wniosek  był  składany  na  100%
dofinansowania, bez wkładu własnego gminy. 

Radny Tadeusz Majchrzak zadał pytania dotyczące Term Gostynińskich? – Sprawa Term
prowadzona jest przez Kancelarię zewnętrzną, w związku z tym pozyskamy informację i
udzielimy odpowiedzi na piśmie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała o place zabaw?
Po zwiększeniu środków i ogłoszeniu kolejnego postępowania, oferta, która wpłynęła na
wykonanie placu zabaw przy ul. Stodólnej mieści się w kwocie, którą mamy przeznaczoną
na  realizację  tego zadania,  ale  tak  jak  mówiłam na  komisji,  są  to  urządzenia,  które  są
niezgodne z naszą ofertą.  W związku z tym, że te urządzenia przeznaczone są wyłącznie
dla młodszych dzieci,  to postępowanie  będzie unieważnione i  będzie  ogłoszony kolejny
przetarg. Co do Szkoły Podstawowej Nr 5 złożona oferta w niewielkim stopniu odbiega od
naszych wymagań, w związku z tym, środki, które są zaplanowane w budżecie  wystarczają
i planujemy 23 października podpisać umowę na realizację tego zadania. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska –Mystkowska -  A jak
procentowo odbiega od zapytania ofertowego, jak będzie na ul. Stodólnej, czy jest połowa
niezgodności? 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska -   Chodziło  o  drobne  detale,  dotyczące  np.
łańcuchów przy huśtawkach, bo wystąpiliśmy do wykonawcy, żeby doprecyzował, czy są
bezpieczne,  czy  spełniają  wszystkie  wymogi   i  chodziło  o  drobne  detale,  dotyczące
zawieszenia huśtawek. Na ul. Stodólnej była np. jedna zabawka składająca się z 4 wierzy
określonej  wysokości  i  nie  była  zachowana  wysokość,  była  przedstawiona  zabawka  o
mniejszej ilości, tak jak mówię, w dużym stopniu odbiega od oferty.  Przy ul. Spółdzielczej
oferta, która wpłynęła jest wyższa od środków, które mamy zabezpieczone w budżecie, przy
ul.  Żeromskiego  podobnie  jest.  Co  do  realizacji  tych  inwestycji,  czy  rozstrzygnięcia
przetargu będziemy jeszcze analizować oferty. 

Przewodniczący Rady Andrzej Robacki pytał o ilość wydanych Kart Seniora? – Na dzień
dzisiejszy złożonych jest 1526 wniosków, wydanych kart jest 1521, anulowanych jest 21 i
wydane duplikaty dwóch kart. 

Radna  Wiesława  Radecka  pytała,  czy  miasto  podejmuje  jakieś  czynności  w  związku  z
modernizacją oświetlenia? – W związku z tym, że został ogłoszony Program SOWA miasto
przygotowuje wniosek ubiegania się o środki na sfinansowanie modernizacji oświetlenia.
Mamy  zaktualizowany  audyt  energetyczny  z  którym  już  wcześniej  byli  Państwo
zapoznawani.  Jest  zlecone  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  modernizację  i
jesteśmy  na  etapie  rozmów  z  Energa-Oświetlenie  w  zakresie  dzierżawy  urządzeń
oświetleniowych. Termin złożenia wniosku upływa z końcem października. Prace są bardzo
zaawansowane, chcemy złożyć wniosek. Na pewno nie będzie opracowanej do końca roku
dokumentacji projektowej, ale ta dokumentacja musi być przygotowana na etapie składania



wniosku. Dokumentacja będzie potrzebna, jak będziemy ogłaszać przetarg na modernizację
oświetlenia. 

Radny Witold Dalkowski pytał, czy w tym roku będzie robione coś przy ul. Płockiej, chodzi
o  utwardzenie  terenu? –  W  mojej  ocenie  te  działania  w  tym  roku  raczej  nie  będą
prowadzone z uwagi na protesty mieszkańców, którzy są przeciwni realizacji utwardzenia
terenu.

Radny Witold Dalkowski – Chodzi o mieszkańców całego miasta tak, tak, czy to są osoby
korzystające z biblioteki? 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Nie  było prowadzonych badań,  czy to  są osoby
korzystające z tej biblioteki? 

Radny Witold Dalkowski – Można zobaczyć nagłówek listy z podpisami?

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Proszę bardzo. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – To już wszystkie odpowiedzi. 

Do punktu 18

Sprawy różne 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  -  Wpłynęło  do  Rady  Miejskiej
zaproszenie  dla  radnych  od  Pani  Dyrektor  Domu  Kultury  na  wernisaż  wystawy
poplenerowej V Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego  Gostynin 2018 w dniu 9 listopada
2018 roku o godz. 18:00 w Galerii im. Pawła Tencera. 

Radna Wiesława Radecka – Mam komunikat i  prośbę do urzędników Urzędu, żeby w
miejscach  publicznych   urzędnicy  pełniący  wysokie  stanowiska  zachowywali  się  w
stosunku do drugich osób, też publicznych, z szacunkiem i godnością. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli jest to apel? 

Radna Wiesława Radecka – Tak, składam apel. 

Do punktu 19

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –Zamykam  LXXXVI  sesję  Rady
Miejskiej w Gostyninie VII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 




