
                                                     Protokół Nr XIX/2015 
z posiedzenia XIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia 29

września  2015 roku.

Stan – 15
Obecni –13
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10.00, a zakończono o godzinie 16.10.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady XIX sesji Rady Miejskiej
VII  kadencji.  Witam  serdecznie  Burmistrza  Miasta  Pana  Pawła  Kalinowskiego,  witam
Wiceburmistrza Pana Pawła Pachniewskiego, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam
Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, witam koleżanki i kolegów Radnych, witam media, pracownice
biura rady miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Porządek obrad Państwo otrzymali.

Przewodniczący odczytał porządek obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wnoszę o wprowadzenie do porządku sesji
punktu nr 14, który wcześniej nie był zapisany tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi
Heleny  Pawlak,  Franciszka  Pawlaka  i  Piotra  Dyszkiewicza  na  działalność  Burmistrza  Miasta
Gostynina.” Czy ktoś ma jeszcze uwagi do porządku?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  - Chciałbym  wprowadzić  do  porządku  obrad  punkt,
dotyczący  uchwały w sprawie wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie
udziałów Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  -  W związku z tym, że są dwa wnioski o
wprowadzenie do porządku dwóch uchwał, przystąpimy do głosowania:

W sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały - „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania
skargi  Heleny  Pawlak,  Franciszka  Pawlaka  i  Piotra  Dyszkiewicza  na  działalność  Burmistrza



Miasta Gostynina” głosowano następująco:
Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Uchwała  została wprowadzona do porządku obrad.

W sprawie przyjęcia do porządku obrad  uchwały  - „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody
na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  i  objęcie  udziałów  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w
Gostyninie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gostyninie”  głosowano
następująco:

Za - 4            Przeciw – 9                         Wstrzymało się – 0

Uchwała nie została wprowadzona do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się - 

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta:

• Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie.
      6.   Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych.

• Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie.
• Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie.
• Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie.
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie.
• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
• Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
• Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.
• Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie.

      7.  Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku.
      8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina
           dla  najzdolniejszych uczniów”.
      9.  Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
           w trybie bezprzetargowym.
     10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
           terenie Gminy Miasta Gostynina.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w         zakresie  odbierania odpadów.



     12.  Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.
     13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do
            sądów powszechnych. 
     14.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Heleny Pawlak, Franciszka Pawlaka i Piotra
            Dyszkiewicza na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.
     15.  Przyjęcie protokołu z XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII sesji Rady Miejskiej.
     16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
     17.  Sprawy rożne.
       18.  Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta  Paweł Kalinowski  –  Odczytał  sprawozdanie  z  działalności  za  okres  od  24
czerwca 2015 roku do 28 września 2015 roku, treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Radny Stanisław Pieniążek – Wspominał Pan Burmistrz w sprawozdaniu o inwestycjach o  Starej
Betoniarni  i budowie instalacji centralnego ogrzewania, chciałbym się dopytać w jakim zakresie?
Co zostało zrobione w tym celu?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -  Na razie nic nie zostało zrobione, ponieważ przyczyną
jest brak środków na ten cel. Został przeprowadzony audyt, który miał ostatecznie wyjaśnić, czy
ogrzewanie  elektryczne  jest  bardziej  opłacalne,  niż  ogrzewanie  centralne.  Audyt  jednoznacznie
wykazał,  że  na  potrzeby  Centrum  Handlowego  Stara  Betoniarnia,  ogrzewanie  centralne  jest
zdecydowanie korzystniejsze niż ogrzewanie elektryczne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki- Dziwna sytuacja, że kiedyś jak podejmowano
decyzję o ogrzewaniu elektrycznym, miało być ono tańsze.

Radna Magdalena Augustyniak – Pan Burmistrz mówił w sprawozdaniu o skierowanych pismach
do schroniska. Chciałabym się zapytać,  jakie są konkretne ustalenia?,  mówił Pan również o 14
nieruchomościach  wystawionych  na  przetarg  i  chciałabym  dopytać,  czy  to  jest  przetarg,  czy
dzierżawa, czemu jest ich, aż taka ilość i w jakim celu są sprzedawane?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Te nieruchomości  są  na  razie  podane do wiadomości
publicznej, są to nieruchomości, które już od dawna próbujemy sprzedać. Jeśli chodzi o schronisko,
to  na  ten  moment  sprawa  wygląda  następująco  –  podjęliśmy  działania  w  celu  znalezienia  w
promieniu około 140  kilometrów od Gostynina schroniska.  Wysłaliśmy kilkanaście zapytań do
schronisk i organizacji, które zajmują się bezdomnymi psami. Dostaliśmy różne odpowiedzi, były
odpowiedzi negatywne spowodowane brakiem miejsc, ale podjęliśmy współpracę ze schroniskiem
w Józefowie koło Legionowa. Odwiedziliśmy to schronisko, ustalenia są ustne, nie ma żadnych
konkretów, ale do końca roku na pewno psy z zostaną przewiezione i mam nadzieję, że będzie to
schronisko w Legionowie. 



Radny Tadeusz Majchrzak – Czy z audytu przeprowadzonego w Miejskim Centrum Handlowym
Stara  Betoniarnia,  wynika,  jakie  jest  zapotrzebowanie  mocy  na  pokrycie  Miejskiego  Centrum
Handlowego?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Nie odpowiem Panu na tą chwilę, ponieważ nie pamiętam
konkretnych liczb.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Chciałam
uzyskać szerszą informację na temat działek przy PKP?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  - Przedstawię Pani tą informację w punkcie- odpowiedzi na
zapytania. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Jaka  była
wartość  18-to  metrowego  chodnika  przy  ul.  Marcinkowskiego?,  co  do  kina  plenerowego,  to
wspomniał Pan Burmistrz o pierwszej i trzeciej edycji,  czy drugiej  nie było? Kolejne pytanie o
zarządzenie zmieniające uchwałę budżetową, jakich zmian dotyczyło?, pytanie odnośnie  zakupu
samochodu do czyszczenia kanalizacji, na realizację kanalizacji między innymi na ul.  Zamkowej
było  przewidziane  3.000.000,00  zł.,  ale  odnosi  się  wrażenie,  że  te  wartości  są  bardzo
przeszacowane,  skoro   starcza  środków  na  zakup  specjalistycznych  samochodów?  i  pytanie  o
zdalne  wodomierze,  kto  będzie  ponosił  koszty,  czy  to  będzie  w  gestii  spółki  MPK,  czy
mieszkańców. 

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski –  Odnośnie dwóch ostatnich pytań, myślę że,
wypowie się  Pan Prezes  Spółki  MPK, ponieważ poprosiłem, aby przyjechał  dziś  na  sesję  i  za
chwilę powinien się pojawić. 

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  - Pisemne interpelacje nie wpłynęły. Czy są
zapytania?

Radna  Magdalena  Augustyniak –  Chciałabym  w  imieniu  mieszkańców  ulicy  Targowej
wnioskować  o  ustawienie  przystanku  na  tej  ulicy  odnośnie  komunikacji  miejskiej.  Drugi  mój
wniosek dotyczy rozkładu jazdy, który jest bardzo nieczytelny i wnioskuję o podjęcie rozmów w tej
sprawie, brak jest również w rozkładzie godzinowych połączeń pomiędzy autobusami z Zalesia i
Kruka,  jest  tylko jedno takie połączenie,  ale  czeka się wtedy 40 min.  Kolejna sprawa, dotyczy
ogólnie zmiany godzin w komunikacji miejskiej ponieważ dzieci, które mają dojechać np. z Zalesia
na godzinę 8.00 do szkoły, nie mają możliwości, aby zdążyć, bo autobus jest dopiero po godzinie
8.00.  Pan Burmistrz wspomniał również o ulotkach i chciałabym się dopytać, czy na tych ulotkach
znajduje  się  mapa,  przedstawiająca  konkretnie  w  których  miejscach  znajdują  się  przystanki,
uważam,  że  należy  bardziej  promować  komunikację  miejska,  bo  w  tej  chwili,  mimo  tego,  że



funkcjonuje  od  miesiąca,  bardzo  dużo  osób  nie  wie  o  niej.   Mieszkańcy  narzekają  także  na
opóźnienia naszych autobusów. Podejrzewam, że przyczyną jest to, iż autobusy nie są konkretnie
przypisane do miasta, tylko robią najpierw duże kursy, a w międzyczasie objeżdżają miasto, więc
tak być nie  powinno.   I  ostatnia  sprawa,  zostałam poinformowana,  że niektórzy kierowcy każą
płacić większe  kwoty za bilet niż 2 zł., które było przewidziane w uchwale. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – A jakie to kwoty?

Radna Magdalena Augustyniak – Chyba 3,50 zł. lub 4 zł. Odnośnie autobusów, to chciałabym,
dodać,  żeby  dwa  autobusy  zostały  przeznaczone  tylko  pod  komunikację  miejską,  bo  tak  jak
wspomniałam wcześniej, autobusy się opóźniają, a powodem jest to, że robią najpierw duże trasy, a
w międzyczasie  miejskie.  Mam także informację odnośnie wszawicy,  która panuje w mieście  i
chciałam zgłosić tutaj wniosek o rozpatrzenie możliwości zatrudnienia higienistki w przedszkolach,
bo w szkole są pielęgniarki. 

Radny Stanisław Pieniążek – 2 czerwca ubiegłego roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, była
podnoszona  kwestia  Term  Gostynińskich  i  słyszałem,  że  padła  deklaracja,  iż  w  ciągu  dwóch
miesięcy,  będą  znane  szczegóły  odnośnie  załatwienia  sprawy  notariusza,  a  minął  już  rok  tej
kadencji i jest cisza. Drugie pytanie, dotyczy wyrównania jezdni wzdłuż budynku mieszkalnego na
ul. Spółdzielczej, bo deklaracja padła w kwietniu, a kiedy dojdzie to do skutku?

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Chciałam
zapytać kiedy i jakie działania zostaną podjęte,  w celu oczyszczenia rzeki Skrwy, bo stan wody jest
nadal w bardzo złym stanie?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Zbliża się okres grzewczy, więc mam
dwa pytania – Jakie obiekty, których koszt pokrywany jest z budżetu miasta, ogrzewane są olejem
opałowym?, czy podejmowane są działania Urzędu, które zmniejszałby koszty ogrzewania przy
zastosowaniu tańszych od oleju opałowego, a jednocześnie ekologicznych źródeł ciepła?

Radny  Witold  Dalkowski  –  Chciałem  zapytać  jakie  były  przyczyny  zamknięcia  pracowni
modelarskiej, a także zgłosić iż ul. Krasickiego wymaga remontu i należałoby coś w tej kwestii
zrobić. Zwracam również uwagę na przejazd między ul. Ziejkową a ul. Bierzewicką, którego nie
powinno tam być. 

Radny  Zbigniew  Chorążek  –  Chciałbym  zapytać  o  ustalenia  Urzędu  Miasta,  dotyczące
współpracy ze Starostwem odnośnie remontu dróg i chodników z których mieszkańcy korzystają?
Czy w ogóle są takie ustalenia, a jeśli są, to jakie?

Radny  Jan  Głodowski  –  Chciałbym,  aby  Pani  Skarbnik  ustosunkowała  się  do  sprawy
finansowania i pozyskania środków unijnych podnośnika dla niepełnosprawnych przy Miejskim
Centrum Kultury, a druga sprawa skierowana do działu komunalnego, to w czerwcu poruszana była



kwestia nieprzyjemnych zapachów od strony łąk ( tereny bagniste), które nasilały się przez miesiąc
lipiec, sierpień i wrzesień – jakie działania zostały podjęte?.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Często  w
mieście zdarza się, że latarnie uliczne świecą się w ciągu dnia, a w nocy jest ciemno. Dzieje się tak
np. na ulicy Kutnowskiej, Dybance i uważam, że należałoby sprawdzić jaka jest tego przyczyna. 

Radna  Wiesława Radecka  –  Chciałabym  dowiedzieć  się  jaka  jest  sytuacja  odnośnie  progów
zwalniających  na  ulicy  Żytniej,  Wesołej,  Fabiszewskiego,  czy  Starostwo  wydało  decyzję?,  na
wniosek mieszkańców ul. Floriańskiej, mam zapytanie odnośnie ul. Kujawy – czy jest tam możliwe
wyrównanie terenu i postawienie znaku z pierwszeństwem przejazdu-chodzi o miejsce wyjazdu z
ul. Kujawy na ul. Floriańską.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Panie Burmistrzu w imieniu mieszkańców
chciałbym zapytać, czy jest jakiś plan odnośnie miejsca po starym targu gostynińskim, ponieważ
jest tam duża powierzchnia, która może być przeznaczona np. pod parking. Drugie pytanie – jaki
jest status drogi ul. Kujawy?, kolejne pytanie miałem od mieszkańców osiedla przy ul. Kościuszki,
ponieważ  naprzeciwko  parku,  między  blokami  jest  zrobiony  nielegalny  parking  na  którym
odbywają się różne głośne incydenty i prosiłbym, aby zwrócić uwagę na tą sprawę.

                       ( po przerwie...)

Do punktu 5 

Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Prezes  Ochotniczej  Straży  Pożarnej
przebywa w tej chwili w Słowacji i nie jest w stanie dotrzeć, czy Pan Burmistrz ma informację na
temat stanu ochrony przeciwpożarowej? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Na tą chwilę nie posiadam takiej informacji. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  W takim razie, punkt  5  przenosimy na
następne posiedzenie sesji. 

Do punktu 6 

Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych:
• Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie,
• Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie,
• Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie,
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,



• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,
• Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,
• Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie,
• Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Mam propozycję,  ponieważ  Dyrektorzy
złożyli obszerną informację ustną i pisemną na Komisji, prosiłbym tylko o przedstawienie ogólnych
wniosków, a gdyby były zapytania do Dyrektorów, o udzielenie odpowiedzi.  

• Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Robert Pypkowski  -  Przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania
Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie, treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Zbigniew Chorążek –  Mam pytanie do Pana Dyrektora, na jakiej zasadzie korzystacie z
hali sportowej, obok Szkoły, czy jest to odpłatne?

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Robert Pypkowski – Korzystamy odpłatnie z hali sportowej, za każdą
godzinę płacimy 55 zł. 

• Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

Wicedyrektor  Gimnazjum  Nr  2  Jolanta  Łykowska  –  Przedstawiła  sprawozdanie  z
funkcjonowania  Gimnazjum  Nr  2  w  Gostyninie,  treść  sprawozdania  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Radny Stanisław Pieniążek -  Mam pytanie, ponieważ w informacji była mowa o zaciekach, które
pojawiły się na ścianach, w którym dokładnie miejscu one są?

Wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 Jolanta Łykowska – Pierwszy budynek połączony jest z drugim
budynkiem  szkoły,  plastikowym  tunelem,  tzw.  łącznikiem.  Materiał  z  którego  jest  zbudowany
łącznik z czasem zużył się, ponieważ jest on wykonany z pleksy, która pod wpływem temperatury
zmienia  objętość,  porobiły  się  ubytki,  dlatego  tworzą  się  zacieki  i  mimo  to,  że  odbywa  się
malowanie tych zacieków, to za chwilę i tak one wychodzą, a to powoduje wyrzucanie pieniędzy na
materiały do malowania, bo  nie da się tego wyeliminowywać na dłuższy czas. 

Radny Witold Dalkowski – A kiedy remontowany był dach Szkoły?

Wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 Jolanta Łykowska -  W ubiegłym roku remontowany był dach.  



• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  Stanisław  Wróblewski   -  Przedstawił  sprawozdanie  z
funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie, treść sprawozdania stanowi załącznik do
protokołu. 

Radny Zbigniew Chorążek – Czy korzystacie z Orlika?

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Stanisław Wróblewski – Tak korzystamy, Orlik jest zawsze
dla nas czynny od godz. 8.00 do 14.00, jest to obiekt bardzo przydatny. 

Radna Magdalena Augustyniak –  Chciałabym się zapytać jaki jest  koszt pieca o którym była
mowa w sprawozdaniu?

Dyrektor Szkoły  Podstawowej Nr 3  Stanisław Wróblewski  -  Najtańszy piec,  to  koszt  około
12.000,00 zł., ale są też w cenach około  120.000,00 zł., zależy to od wielkości, jakości. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska –  Mystkowska  - Chciałam
dopytać, jak wygląda sytuacja w najmłodszych klasach z wykładzinami, ponieważ słyszałam, iż
wszedł przepis, że  w każdej z klas musi znajdować się wykładzina dywanowa? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Stanisław Wróblewski –  Nie, przepis mówi, że musi być
kącik  odpoczynkowy  dla  dzieci,  ale  w  jaki  sposób  zostanie  on  urządzony,  przepisy  tego  nie
regulują,  więc nie  ma ściśle  określonego,  czy to  musi  być  wykładzina  dywanowa,  chociaż  nie
ukrywam, że jest to najłatwiejsza forma z tym, że one się szybko brudzą i muszą być wymieniane
sukcesywnie. 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  Edyta  Mikulska  -  Przedstawiła  sprawozdanie  z
funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie, treść sprawozdania stanowi załącznik do
protokołu. 

• Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie.

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia Andrzej Sitek -  Przedstawił sprawozdanie z
funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej w Gostyninie, treść sprawozdania stanowi załącznik
do protokołu. 



• Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie.

Dyrektor  Miejskiego  Przedszkola  Nr 5  Agnieszka  Żurawicz  -  Przedstawiła  sprawozdanie  z
funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gostyninie, treść sprawozdania stanowi załącznik
do protokołu. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -  Chciałbym przekazać informację, iż w czwartek o godz.
9.00 odbędzie się spotkanie w sprawie pensum.

• Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie.

Dyrektor  Miejskiego  Przedszkola  Nr  4  Teresa  Ledzion  -  Przedstawiła  sprawozdanie  z
funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gostyninie, treść sprawozdania stanowi załącznik
do protokołu. 

Radny Zbigniew Chorążek –Chciałem dopytać o podwyższenie pensji minimalnej, o której była
mowa w sprawozdaniu, bo nie zrozumiałem?

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 Teresa Ledzion – To znaczy ta podwyżka jaka była, na
którą  starczyło nam pieniędzy,  zostanie  w znacznej  części  wchłonięta  przez podniesienie  płacy
minimalnej przez Państwo, to będzie od stycznia 1850,00 zł.  i  dlatego wspomniałam, że warto
byłoby pomyśleć znów o podwyżce, bo zarobki naszych Pań woźnych zostaną w okolicy najniższej
krajowej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  A czy Pani
Dyrektor  interesowała  się,  czy istnieją  jakieś  programy rządowe z  których można  rozbudować
Przedszkole, bo miasto korzystało z Programu Maluch i w ramach jednego z modułów była właśnie
możliwa  rozbudowa,  więc  jeśli  powiększyłoby  się  o  grupy  tzw.  żłobka,  czy  w  ramach  takiej
rozbudowy i remontu nie można byłoby zmodyfikować istniejącego Przedszkola, poprzez dodanie
sali lub toalet? 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 Teresa Ledzion – Proszę Pani, wcześniej trochę się tym
interesowałam i nie było możliwości, żeby istniejące już Przedszkole w mieście gdzie jest około 20
tys.  mieszkańców zdobyło jakieś środki. Z tego co wiem na razie w tym programie, który mamy
rozbudowa nie będzie możliwa. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Tak, ale ja
powiedziałam o rozbudowie w sensie dołączenia żłobka do przedszkola.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 Teresa Ledzion – Warto byłoby to rozważyć. 



Wiceburmistrz  Miasta  Paweł  Pachniewski  –  Chciałem  powiedzieć,  że  odnośnie  dotacji  dla
Przedszkoli,  istnieje możliwość zrealizowania szeregu wydatków i współpracując z firmą, która
pozyskuje  środki,  zastanowiliśmy  się  między  innymi  nad  tym,  aby  dostosować  toalety  dla
personelu,  doposażyć  kuchnię,  zakupić  pomoce  dydaktyczne,  meble,  organizować  zajęcia
dodatkowe, będzie taka możliwość, aby napisać wniosek, po to aby środki na ten cel znalazły się w
dyspozycji Przedszkoli. Projekt nie obejmuje rozbudowy, natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to
będziemy również starali się środki pozyskać na ten cel. W pierwszej kolejności na bieżący rok,
myślimy o dotacji celowej na wydatki o których wcześniej wspomniałem i jest to sprawa, która
nabiera  tępa,  odbyło  się  już  jedno  spotkanie  w  tej  kwestii,  zaplanowane  jest  następne  i  mam
nadzieję, że wszystkie Przedszkola dostaną niezbędneśrodki. 

• Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie. 

Dyrektor  Miejskiego  Przedszkola  Nr  2  Anna  Woźniak  -   Przedstawiła  sprawozdanie  z
funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie, treść sprawozdania stanowi załącznik
do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję Dyrektorom, będziemy rozważać
jakie będą możliwości finansowe, żeby w miarę tych możliwości, sukcesywnie poprawiać pracę w
placówkach oświatowych. 

   (po przerwie...)

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Powołując się na § 61 Uchwały w sprawie statutu Miasta
Gostynina, chciałbym, abyśmy jednak wprowadzili do porządku obrad punkt, dotyczący wyrażenia
zgody  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w
Gostyninie.  Poproszę  o  krótkie  uzasadnienie  prawne Pana  Mecenasa  Stefaniaka,  a  następnie  o
przedstawienie problemu Prezesa Spółki, Pana Piotra Śladowskiego. 

Adwokat Tomasz Stefaniak -   Z punktu widzenia § 61 statutu Miasta, sprawa jest o tyle nagła i
nie dało jej się przewidzieć wcześniej, że możliwość podjęcia tego typu uchwały zasygnalizował
nam Notariusz pod  koniec zeszłego tygodnia, w momencie przygotowywania aktu notarialnego w
sprawie  podwyższenia  kapitału  zakładowego  spółki.  Jeżeli  chodzi  o  Ustawę  o  Samorządzie
Gminnym, to  ustawodawca w artykule 18 ust. 2 pkt. 9 litera g, wyraził się w sposób nieprecyzyjny,
ponieważ  on  wprost  nie  przewiduje  konieczności  podejmowania  tego  typu  uchwały,  ale
przypomniała nam o tym Pani Notariusz i faktycznie okazało się, że do tej pory zwyczajem było w
Gostyninie, iż w tego typu spawach były podejmowane uchwały Rady Miasta, więc wydaje mi się,
że ta  uchwała również powinna zostać podjęta.  Chciałbym zwrócić uwagę,  że o podwyższeniu
kapitału tak naprawdę Rada już zdecydowała, zmieniając uchwałę budżetową w lutym tego roku,
jest to uchwała 25/7/2015 w której mówi się wprost, że zmienia się budżet o 3.000.000,00 zł. i mają
to  być  pieniądze  przeznaczone  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  MPK.  Co  do
merytorycznych potrzeb i tego dlaczego te zwiększenia kapitału jest konieczne, wypowie się Pan



Prezes spółki MPK, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ustawa jest nie do końca precyzyjna, a do
tej pory Rada Miasta w tego typu kwestiach się wypowiadała. Moim zdaniem, ta zgoda została już
wyrażona  w  uchwale  budżetowej,  ale  żeby  sprawę  doprecyzować  byłoby  wskazane,  żeby  tą
uchwałę podjąć. Sprawa jest nagła, ponieważ spółka potrzebuje pieniędzy na wykonywanie swoich
zobowiązań, związanych z rozbudową kanalizacji, jest to uchwała o charakterze technicznym, bo
pieniądze zostały już na ten cel przeznaczone, one widnieją w budżecie, pozostaje tylko techniczne
umożliwienie  przeniesienia  tych  środków  do  spółki,  a  może  się  to  odbyć  tylko  na  zasadzie
podniesienia kapitału zakładowego spółki. Chcemy, aby ta uchwała zapadła, a żeby mogła zapaść
musi znaleźć się w porządku obrad stąd wniosek Pana Burmistrza. 

Radny Zbigniew Chorążek – Nie kwestionujemy samego podjęcia tej uchwały, tylko sposób jej
podjęcia,  po raz kolejny dostajemy uchwałę przed samą sesją,  nie  mamy możliwości  się  z nią
zapoznać  wcześniej,  a  po drugie sporo wątpliwości  pojawiło  się  od mieszkańców, dotyczących
sposobu wydatkowania tych pieniędzy, dlatego chcieliśmy poprosić Pana Prezesa o wyjaśnienia.
Planowaliśmy zwołać komisję  budżetową w tej  sprawie,  aby Pan Prezes  odpowiedział  nam na
pewne  pytania.  Nie  było  w  porządku  obrad  wystąpienia  Pana  Prezesa,  dlatego  uchwały  nie
przyjęliśmy.  Pan  Mecenas  mówi,  że  jest  to  tylko  kwestia  techniczna,  ale  chodzi  przecież  o
przekazanie  3  000.000,00  zł.,  więc  są  to  duże  pieniądze,  dlatego  my jako  Rada  chcielibyśmy
wiedzieć, na co mają być wydane.

Adwokat Tomasz Stefaniak – Powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o przekazanie tych pieniędzy
spółce MPK, to Państwo już tą decyzję podjęli  w uchwale budżetowej.  Prezes z  wykonywania
swojego budżetu, zadań spółki jest rozliczany tak samo przez Radę jak i przez Burmistrza i tutaj
ewentualnie  można  podejmować  jakieś  rozstrzygnięcia  o  charakterze  nadzorczym  ze  strony
właściciela,  chociażby  odwołując  Prezesa,  gdyby  okazało  się,  że  wyniki  spółki  są
niesatysfakcjonujące, ale moim zdaniem, akurat ta uchwała nie jest  dobrym momentem  do tego
typu dyskusji.  Jeżeli  chodzi  o  to,  dlaczego pojawiło  się  to  w ostatniej  chwili,  to  muszę  wziąć
przynajmniej część winy na Zespół Prawny, bo nie było takiego zamysłu wcześniej, dopiero  przy
tworzeniu aktu notarialnego zostało to zasygnalizowane, bo do tej pory tego typu uchwały były
przez Radę podejmowane. Zwróciliśmy się do Burmistrza, aby tą uchwałę wnioskować na tą Radę z
takiego powodu, że jest to dobry zwyczaj i nie należy ograniczać kompetencji Rady, a że czasu jest
niewiele jest to zorganizowane w takim trybie. W tej uchwale jest tylko mowa o podwyższeniu
kapitału zakładowego spółki, a w jaki sposób te pieniądze zostaną wydane, jest kwestią rozliczania
zarządu.  

Radny Zbigniew Chorążek – Tylko te pieniądze miały być przeznaczone na konkretny cel jakim
była  budowa  kanalizacji,  a  teraz  dowiadujemy  się  z  różnych  źródeł,  że  mają  one  być
rozdysponowane też na inne cele i  z tego wynikają nasze wątpliwości.  

Adwokat  Tomasz  Stefaniak  –  Rozumiem,  że  Państwo  mają  wątpliwości,  nie  było  mnie  na
początku sesji, ale odniosłem wrażenie, że ten punkt nie został wprowadzony  do porządku obrad,
między  innymi  przez  to,  że  informacja  dla  Państwa  była  zbyt  uboga,  stąd  moja  wcześniejsza
wypowiedź oraz obecność Prezesa Spółki  MPK, aby wątpliwości rozwiać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  - Skoro Pan Burmistrz powołuje się na § 61,
chciałbym ustalić, co oznacza sformułowanie - „sprawa nagła”?, czy sprawą nagłą jest to, iż tyle
miesięcy już jest realizowana inwestycja, czy sprawą nagą jest to, że w tej chwili musimy podjąć



decyzję o przekazaniu aportem środków na spółkę.  Panie Mecenasie środki są zapisane na ten cel i
będą przekazane, niemniej jednak przy procedowaniu tej uchwały, Rada chce się dowiedzieć więcej
na temat realizacji tych zadań, które mają być z tych środków finansowane. Ogłaszam przerwę, aby
Klub Radnych mógł się ustosunkować do tego wniosku. 

 
Adwokat Tomasz Stefaniak – Ale może przed przerwą wysłuchają Państwo Pana Prezesa MPK,
abyście wiedzieli nad czym debatować. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Pan Burmistrz i Pan Mecenas przedstawili
wystarczającą informację. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ale w tej kwestii rodzą się kolejne pytania, więc myślę, że
warto wysłuchać Pana Prezesa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  W takim razie, chciałbym dowiedzieć się
Panie Mecenasie co znaczy sformułowanie – sprawa nagła, bo dla mnie oznacza to, że coś się w tej
chwili stało nagłego, a czy ta sprawa jest nagłą, skoro wniosek wpłynął w piątek? 

Adwokat Tomasz Stefaniak –  Należy to rozpatrywać w konkretnym kontekście, jeżeli chodzi o
posiedzenie  Rady,  to  sprawa z  piątku,  czy z  wczoraj,  jest  sprawą nagłą,  jeżeli  chodzi  o  życie
prywatne, to co się zdarzyło wczoraj nagłe być nie musi. Sesje odbywają się co jakiś czas, jest
określona procedura ich zwoływania, więc moim zdaniem, problem, który się pojawia bezpośrednio
przed sesją, a po terminach, które mówią w jakim czasie mają być dostarczone Państwu materiały,
to jest sprawa nagła.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Sprawa nagła oznacza, że coś wydarza się
w tej chwili. 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Moim zdaniem, sprawa nagła, to jest problem, który pojawia się,
już po terminie przeznaczonym dla zwyczajnego wyznaczania porządku sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska –  § 61 punkt 2
mówi,  o  wysłuchaniu  stanowiska  merytorycznej  właściwej  komisji  oraz  o  zasięgnięciu  opinii
prawnej, a nie mamy stanowiska merytorycznej  komisji  to raz,  a dwa, proszę Panie Mecenasie
odpowiedzieć, ile dni wcześniej powinniśmy otrzymać dokumenty na sesję? 

Adwokat Tomasz Stefaniak – § 61 jest właśnie na sytuacje specjalne, kiedy to, Państwo nie mogą
otrzymać dokumentów na sesję wcześniej, on wyraźnie przewiduje tego typu sytuacje.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Więc jak się
do tego ma punkt 2 tego paragrafu?



Adwokat Tomasz Stefaniak –  Jeżeli chodzi o opinię prawną, to Państwo jej wysłuchali,  co do
stanowiska właściwej komisji, to w czasie przerwy komisja jest w stanie je wypracować.

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

(po przerwie...)

Radny Zbigniew Chorążek –  Pozostawimy tą kwestię, czy mają być przekazane pieniądze, czy
nie, Urzędowi Miasta, my jako Radni, chcielibyśmy dogłębniej zapoznać się z tą uchwałą, zaprosić
na komisję budżetu Pana Prezesa, aby odpowiedział  nam na pytania,  które nas nurtują i wtedy
zwołać jak najszybciej sesję nadzwyczajną, aby tą uchwałę podjąć. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Uważam,  że  ta  decyzja  powinna  być  również  przez
Państwa  uchwalona,  jeżeli  dzisiaj  Państwo  nie  wykorzystają  momentu  zadawania  pytań  Panu
Śladowskiemu,  to  wnoszę  Panie  Przewodniczący  o  zwołanie  na  najbliższy  czwartek  sesji
nadzwyczajnej w tym właśnie temacie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dobrze,  wpłynie  wniosek,  który
rozpatrzymy i w jak najbliższym terminie zwołamy sesję nadzwyczajną, poprzedzoną posiedzeniem
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którą zaproszony będzie Pan Prezes.  

Radny Zbigniew Chorążek – Czyli w czwartek godz 15.00 sesja nadzwyczajna, tak?, a spotkanie
z Notariuszem kiedy?

(obrady opuścił Radny Jan Głodowski)

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -  Spotkanie z Notariuszem jest umówione jutro, na godz.
9.00.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Mam  pytanie  do  Pana  Mecenasa,  czy
posiedzenia sesji zwołuje Pan Burmistrz, czy Przewodniczący Rady?

Adwokat Tomasz Stefaniak – Przewodniczący Rady. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Przystąpimy do głosowania wniosku Pana
Burmistrza w myśl § 61 statutu. 



Za przyjęciem wniosku Burmistrza, głosowano następująco:

Za – 3 Przeciw – 9       Wstrzymało się – 0

Wniosek nie został przyjęty. 

Do punktu 7

Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta przedstawił Radzie
informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.  W uchwale do budżetu miasta
w  ciągu  pierwszego  półrocza,  dokonywane  były  zmiany,  zarówno  w  planie  dochodów  jak  i
wydatków budżetowych, ostatecznie na koniec czerwca bieżącego roku plan dochodów ogółem
zamknął się kwotą 48.312.165,00 zł., został wykonany w 53%, osiągając kwotę 26.925.039,00 zł.
Następnie subwencja ogólna z budżetu Państwa, której plan w ciągu pierwszego półrocza również
ulegał zmianom i ostatecznie na koniec czerwca wyniósł 14.339.125,00 zł., został zrealizowany w
kwocie 8.556.662,00 zł., co stanowi prawie 60% przyjętego planu. Kolejna pozycja jeżeli chodzi o
dochody, to dotacje na finansowanie zadań własnych i zleconych, jak również zadań realizowanych
na  podstawie  porozumień,  oraz  dotacje,  które  pochodzą  ze  środków  europejskich.  Na  koniec
czerwca plan po zmianach dokonywanych w ciągu pierwszego półrocza ostatecznie zamknął się w
kwocie  6.841.615,00 zł.,  a  jego realizacja  wyniosła  4.166.704,00 zł.  Z  osiągniętych dochodów
realizowano zadania jakie nakładają na gminę przepisy ustrojowe  w celu zaspokajania zbiorowych
potrzeb naszej wspólnoty i te zadania są objęte planem wydatków budżetowych, który w ciągu I
półrocza również ulegał zmianą i na dzień  30 czerwca plan tych wydatków wyniósł 51.479.896,00
zł.,  został  zrealizowany w ponad 47%, co  kwotowo stanowi  24.498.171,00 zł.  Plan  wydatków
obejmuje  wydatki  bieżące  oraz  wydatki  majątkowe.  W głównej  mierze  w pierwszym półroczu
realizowane były wydatki bieżące, których plan po zmianach zamknął się na koniec czerwca kwotą
45.161.116,00 zł., został zrealizowany w 52%, co stanowi  23.886.404,00 zł. Z osiągniętych w I
półroczu dochodów, realizowane były również wydatki majątkowe  na plan w kwocie 6.318.780,00
zł., zostały zrealizowane w kwocie 611.767,00 zł. w niepełnych 10%. Chciałam dodać, że na niską
realizację wydatków majątkowych w I półroczu ma głównie wpływ, objęcie udziałów w spółce
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w kwocie 3.000.000,00 zł.,  która stanowi prawie połowę
planu przyjętego na zadania inwestycyjne. To zadanie miało być zrealizowane do 30 września, czyli
już w drugim półroczu, stąd za drugie półrocze wykonanie wydatków majątkowych będzie wyższe.
W drugim półroczu wykonywane były chociażby likwidacje barier architektonicznych  w Szkołach
Podstawowych  Nr.  1  i  Nr  3,  w tej  chwili  dokonane  są  już  odbiory tych  inwestycji.  Następne
inwestycje tj. przyznana dotacja celowa jako wkład własny w modernizację kina została przekazana
w miesiącu sierpniu w kwocie 259.000,00 zł. Ta inwestycja również została już zakończona, kino
funkcjonuje od tygodnia po modernizacji. Mówiąc o wydatkach majątkowych należy wspomnieć o
przyłączu wodociągowym do naszego budynku znajdującego się w miejscowości Gorzewo. Tak
więc, wyżej wymienione inwestycje miały wpływ na niską realizację planu w I półroczu. W celu
pozyskania  jak  największej  kwoty  dochodów  prowadzone  były  działania  windykacyjne,
wystawionych zostało 7 decyzji, określających wysokość zobowiązania dla osób, które nie złożyły
deklaracji. Te decyzje dotyczyły, podatku od środków transportowych. Wstawiono 1190 upomnień,
142 wezwania  do  zapłaty,  360 tytułów wykonawczych  oraz  dokonano 25 wpisów na  hipotekę
przymusową, celem zabezpieczenia naszych należności, pochodzących z podatków i opłat. Pomimo



działań windykacyjnych, nasze należności wymagalne z tytułu podatków i opłat na koniec czerwca
bieżącego  roku  wynoszą  5.181.816,00  zł.  W wyniku  realizacji  dochodów,  jak  i  ponoszonych
wydatków  w  I  półroczu  osiągnięto  nadwyżkę  budżetową  w  kwocie  2.426.868,00  zł.  i  nasze
zobowiązania na dzień                    30 czerwca łącznie wynoszą 12.741.323,00 zł.  w tym
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 5.165.356,00 zł. oraz z tytułu wykupu wierzytelności w
kwocie 7.575.967,00 zł.  Przedstawione Państwu informacje są ogólne, ale przedstawiliśmy bardzo
szczegółowy materiał w którym zarówno w części opisowej jak i tabelarycznej staraliśmy się opisać
realizację dochodów oraz wydatków Urzędu i jednostek organizacyjnych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Wpłynęła opinia, uchwała Nr Pł.305.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2015 roku,
wyrażająca  opinię  o  przedłożonej  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina  informacji  o  przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska-  Mystkowska  -   Odczytała
opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, treść opinii stanowi załącznik do
protokołu. 

Za przyjęciem informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku, głosowano następująco:

Za – 12 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

 Informacja została przyjęta. 

Do punktu 8 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Regulaminu  Stypendium Miasta  Gostynina  dla
najzdolniejszych uczniów”.

Opinia komisji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Projekt uchwały Państwo otrzymali. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za – 12 Przeciw – 0       Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA Nr 92/XIX/2015 został podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 9

Podjęcie  uchwały  w sprawie  oddania  w użytkowanie  wieczyste  ułamkowej  części
gruntu w trybie bezprzetargowym.

Opinia komisji:

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

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Halina  Fijałkowska  –  Chciałabym  wnieść
autopoprawkę do projektu uchwały § 1 punkt  c,  w części  ułamkowej liczbę 5734 zastępujemy
liczbą  5974,  licznik  pozostaje  bez  zmian,  a  w części  ułamka  dziesiętnego  0,0403 zastępujemy
0,0420. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za – 12 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA Nr  93/XIX/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasta Gostynina. 

Opinia Komisji:

Komisja  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  –  Opinia  pozytywna  wraz  z
autopoprawkami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Prosiłbym przewodniczącą komisji Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej o przedstawienie autopoprawek. 

Radna Magdalena Augustyniak -   W § 19 punkt  1,  2  i  3  wyraz  „co  najmniej”  zastępujemy
sformułowaniem „w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż”, w § 20 punkt 4 wyraz „co najmniej”
zastępujemy  sformułowaniem  „w  zależności  od  potrzeb,  nie  rzadziej  niż”,  w  §  21  punkt  2
wykreślamy słowo „sanitarny” i zastępujemy je sformułowaniem „ochrony środowiska”, natomiast
w § 21 punkt 4 wykreślamy wyraz „co najmniej” i zastępujemy sformułowaniem „w zależności od
potrzeb, nie rzadziej niż”.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 



Za przyjęciem projektu uchwały z autopoprawkami głosowano następująco:

Za – 12 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA Nr 94/XIX/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania tych odpadów. 

Opinia komisji:

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za – 12 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA Nr 95/XIX/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.

Opinia Komisji:

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu o przedstawienie wniosku. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu opinia pozytywna wraz
z wnioskiem: W związku z likwidacją Straży Miejskiej, dokonać przeliczenia kwoty 162.906,00 zł.
i zabezpieczyć środki  na wynagrodzenia, składki pochodne od wynagrodzenia i wydatki rzeczowe
dla  pracowników  przeniesionych  z  administracji,  natomiast  pozostałą  kwotę  przenieść  na
bezpieczeństwo publiczne, monitoring miasta.

 



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Wniosek został uwzględniony z tym, że nie tylko środki
na wynagrodzenia musimy zabezpieczyć o czym Państwa informowałam na komisji, ale również na
wydatki  rzeczowe.  Po  uwzględnieniu  tego  wniosku,  chciałam  wprowadzić  autopoprawkę  do
projektu  nr  2,  który był  opiniowany na  Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu,  te  środki
zostały przeniesione, nie przewidzimy wszystkich wydatków i kosztów jakie poniesiemy na media
i  inne  wydatki  rzeczowe,  ale  dokonaliśmy  przeliczenia  i  kwotę  53.100,00  zł.  proponujemy
przeznaczyć na zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego
na  terenie  Miasta  Gostynina”.  Po  uwzględnieniu  proponowanych  zmian  w  przedstawionym
projekcie, dochody budżetu ogółem zwiększą się o kwotę 83.092,00 zł., w tym dochody bieżące o
kwotę 80.000,00 zł. i dochody majątkowe o kwotę 3.092,00 zł. Następnie wydatki budżetu ogółem
zwiększą  się  o  łączną  kwotę  83.092,00  zł.,  w  tym  wydatki  budżetu  zmniejszą  się  o  kwotę
283.964,00 zł. i zwiększą o kwotę 367.056,00 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszą się o kwotę
168.476,00 zł.  i  zwiększą się o kwotę 269.906,00 zł.  Wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę
97.150,00 zł.  i zmniejszą o kwotę 115.488,00 zł. Dochody i wydatki ogółem ze zwiększenia po
wprowadzeniu  nowych  dochodów,  pozostałe  kwoty  zmniejszające  i  zwiększające  plan  dotyczą
przeniesienia  pomiędzy klasyfikacją budżetową. Zwiększenia dochodów dotyczą odszkodowania w
kwocie  80.000,00  zł.  za  bezumowne  korzystanie  z  lokali  użytkowych  w  budynku  będącym
własnością  miasta,  czyli  budynku Urzędu oraz miejsc parkingowych, które przynależą do tego
budynku,  na  podstawie  zawartego  porozumienia  z  Gminą  Gostynin,  jest  to  pierwsza  rata
odszkodowania, której termin płatności był do 31 sierpnia, druga rata będzie płatna do 31 marca i
uwzględniona będzie w budżecie na 2016 rok, będzie to kwota 44.532,74 zł. Następnie dochody
zwiększają się o kwotę 3.092,00 zł. z tytułu dofinansowania projektu - termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej. Ten projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i w ramach tego projektu otrzymaliśmy refundację na
wcześniej  poniesione  wydatki,  na  termomodernizację  budynków  użyteczności  publicznej,  a
konkretnie  Miejskiego  Centrum  Kultury  i  Przedszkola  Nr  2,  to  już  jest  końcowa  transza
dofinansowania,  która  dotyczy  wydatków  na  menadżera  projektu..  Jeżeli  chodzi  o  wydatki
budżetowe, plan ogółem zwiększy się o kwotę 83.092,00 zł., proponujemy z tego planu zwiększyć
wydatki bieżące: o kwotę 2.100,00 zł. na wynagrodzenia  i składki pochodne od wynagrodzeń dla
pracownika zatrudnionego przy bieżących remontach ulic,  w rozdziale – administracja o kwotę
10.000,00  zł.  na  wynagrodzenia  i  składki  pochodne  od  wynagrodzeń  dla  pracowników  robót
publicznych zatrudnionych jako pomoc administracyjna, w rozdziale- utrzymanie zieleni w mieście,
o  kwotę  27.000,00  zł.  również  na  wynagrodzenia  i  składki  pochodne  od  wynagrodzeń  na
pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji  zielni miejskiej i w rozdziale- oczyszczanie miasta o
kwotę  144.000,00 zł.  z tego samego tytułu.  Wszystkie te środki dotyczą przedłużenia umów z
pracownikami zatrudnionymi w tym roku w ramach robót publicznych. Następnie proponujemy
dokonać przeniesienia z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące, kwoty 5.000,00 zł., która była
zaplanowana na wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym, który  graniczy ze sklepem
Netto. Okazało się, że w planie były zabezpieczone środki w kwocie 11.100,00 zł., zbierano oferty,
ale zgłosił się tylko jeden  oferent, który przedstawił swoją ofertę na kwotę 37.000,00 zł. Po analizie
Pan Burmistrz doszedł do wniosku, aby wykonać tam nasadzenie tui i te środki przenosimy do
wydatków  bieżących  przeznaczając  na  ten  cel  kwotę  5.000,00  zł.  W  rozdziale  –  Szkoły
Podstawowe, zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł.  na wynagrodzenia i składki pochodne od
wynagrodzeń dla nauczyciela logopedy,  który ma być zatrudniony od 1 października bieżącego
roku. Dokonujemy również przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w
kwocie  2.000,00  zł.,  które  przeznaczone  były  na  zakup  kwiatów  i  zniczy  do  miejsc  pamięci
narodowej.  W związku z  likwidacją  Straży Miejskiej  z  dniem 30 września,  a  co  za  tym idzie
przeniesieniem likwidowanych etatów do administracji, proponujemy przeniesienie planu pomiędzy
klasyfikacją budżetową o łącznej kwocie 162.906,00 zł., w tym na wydatki bieżące 69.806,00 zł. i
wydatki  majątkowe  93.100,00  zł.  Wydatki  bieżące  będą  obejmowały  wynagrodzenia  i  składki
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 54.328,00 zł. oraz wydatki bieżące rzeczowe 15.478,00 zł.
Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe w miesiącu sierpniu i wrześniu, podpisane zostały dwa aneksy



do  wcześniej  zawartych  umów,  na  dotacje  przekazywane  do  Samorządu  Województwa
Mazowieckiego  jako  wkład  własny  miasta  w  realizację  dwóch  projektów,  w  związku  z  tym
zwiększamy  plany  dotacji  w  kwotach  840,00  zł.  na  projekt  -  Przyspieszenie  wzrostu
konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych  baz wiedzy o Mazowszu, kwotę
3.210,00  zł.  na  projekt   -   Rozwój  elektronicznej  administracji  w  Samorządach  Województwa
Mazowieckiego.  Dopowiem tutaj,  że są to środki  na dodatkowy sprzęt,  mieliśmy możliwość w
cenie  około  1000,00  zł.  pozyskać  sprzęt  komputerowy  na  dodatkowe  stanowiska.  Złożyliśmy
zapotrzebowanie na 10 takich  jednostek plus  urządzenie  wielofunkcyjne.  Jak już wspomniałam
93.100,00 zł.  przeznaczamy na zadanie -  Modernizacja  i  rozbudowa monitoringu wizyjnego na
terenie miasta Gostynina. Wczoraj Pan Wiceburmistrz razem z pracownikiem wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji  byli na spotkaniu  w Płocku, oglądali jak funkcjonuje tam monitoring
wizyjny. Kwota ta jest przeznaczona na ten cel zgodnie z wnioskiem Państwa z tym, że decyzje
będą dopiero zapadać,  czy będzie to  zadanie inwestycyjne,  czy też,  będziemy ponosić  wydatki
bieżące.  Nie  przewidujemy  wykonania  planu  na  zadanie  Skatepark  i  Lodowisko,  stąd
zaproponowaliśmy zmniejszenie go w tym roku i przeniesienie na pokrycie wydatków bieżących o
których  wcześniej  mówiłam,  jest  to  kwota  104.388,00  zł.  Lokalizacja  zadania  Skatepark  i
Lodowisko będzie miała miejsce przy ul. Kutnowskiej, stąd jedno zdanie - Opracowanie koncepcji
zagospodarowania  terenu  wokół  MCK  z  uwzględnieniem  placu  zabaw,  siłowni  plenerowej,
skateparku i  lodowiska,  zagospodarowanie  terenu pod plac  zabaw i  siłownię  plenerową,  zakup
urządzeń do siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko, dzielimy na trzy zadania: 

Zadanie  1:  Opracowanie  koncepcji  zagospodarowania  terenu  wokół  MCK  z  uwzględnieniem
placu zabaw, zagospodarowanie terenu i zakup urządzeń na plac zabaw – ustala się na 2015 rok
koszty finansowe w kwocie 46.100,00 zł. 
Zadanie  2.  Budowa  dwu-funkcyjnego  boiska  rekreacyjnego  o  funkcji  lodowiska  stałego  i
skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej – ustala się na 2015 rok koszty finansowe w kwocie
79.512,00 zł.
Zadanie  3.  Zakup  urządzeń  do  siłowni  plenerowej  –  ustala  się  koszty  finansowe  w  kwocie
35.000,00 zł.  

Radny  Zbigniew  Chorążek  –  Mam  pytanie  dotyczące  zadania  nasadzenia  tuj  przy  budynku
komunalnym? Kto rozmawiał z tymi mieszkańcami, czy został sporządzony jakiś protokół z tego
spotkania? 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Chciałabym
zapytać,  jak  ma  być  rozdysponowana  kwota  11.100,00  zł.,  która  w  pierwszej  wersji  była
przeznaczona właśnie na ogrodzenie, bo przeznaczyliśmy 2.000,00 zł. na kwiaty i znicze, a co z
zresztą kwoty?

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Przeniesień  dokonaliśmy  ogólnie  na  wszystkie  inne
wydatki, które zostały przedstawione.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Odnosząc się do pytania Pana Chorążka, to było już to
omawiane na komisji.  Cały problem dotyczył tego, że  koszt inwestycji  wynosił  według oferty,
którą złożyła firma  około 37.000,00 zł. Zdecydowanie przewyższało to inwestycję i w związku z
tym, za namową konserwatora zabytków, podjąłem decyzje, aby w tym miejscu wykonać naturalną
osłonę  w  postaci  tui,  z  mieszkańcami  nikt  nie  rozmawiał,  uznałem,  że  to  będzie  najbardziej
korzystne rozwiązanie. 



Radny Zbigniew Chorążek – Ale na komisji było mówione, że odbyła się komisja, która spotkała
się z mieszkańcami i oni potwierdzili że chcą tuje. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Odnośnie tej
sprawy, to chciałam dopowiedzieć, że wcześniej dostaliśmy informację, iż koniec tego zadania -
instalacja ogrodzenia, ma nastąpić na koniec sierpnia, po czy my i mieszkańcy dowiadujemy się we
wrześniu, że niestety tak nie jest, generalnie chodzi o to, że cały czas dostajemy jakieś sprzeczne
informacje.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Proszę  Państwa,  bo  to  wszystko  się  zmienia,  wtedy
byliśmy  na  etapie  zbierania  ofert,  ale  jeżeli  firma  przedstawia  nam  ofertę  na  37.000,00  zł.  i
przewyższa  to  trzykrotnie  kwotę  planowanej  inwestycji,  to  podjąłem  decyzję,  żeby  w  sposób
ekologiczny zrobić to ogrodzenie.  

Radna Urszula Pieniążek – Ta firma, która miała wykonać wcześniej to zadanie, znów pojawiła
się na rynku. Uważam, że należy z nimi się kontaktować.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej   Andrzej  Robacki   -  Panie  Burmistrzu  było  zabezpieczone
11.000,00 zł. mieszkańcy dowiedzieli się, iż zgodnie z trybem waszego postępowania, będzie pod
koniec  sierpnia zamontowane ogrodzenie, nagle okazuje się, że w sierpniu ogrodzenia nie ma i jest
podjęta  inna  decyzja,  a  co  za  tym  idzie  mieszkańcy  i  radny,  który  się  tym  zajmował  zostali
wprowadzeni w błąd. Uważam, że zabrakło kontaktu, rozmowy z tymi mieszkańcami.

Radny  Zbigniew  Chorążek   -  Chciałem  zapytać  jeszcze  bo  pamiętam  sprawę  schodów  w
Przedszkolu, była mowa, że można te schody zrobić taniej, nie potrzeba tyle pieniędzy przeznaczać,
ponieważ zostaną wysłani  pracownicy z Urzędu, którzy pod nadzorem Pana Frontczaka wykonają
te schody, więc może osłonę też można zrobić w inny sposób? 

Wiceburmistrz  Miasta  Paweł  Pachniewski  –  Myśleliśmy,  że  postawimy  tam  ogrodzenie
drewniane i rzeczywiście pierwsze działania wydziału skierowane były, na to, aby znaleźć ofertę na
elementy gotowe z drewna, które jednocześnie tworzyłyby barierę ochronną i były ekologiczne, ale
jak się okazało znaleźliśmy ofertę, która nie sprostała wymaganiom, ponieważ żaden z producentów
nie dawał nam gwarancji że ogrodzenie będzie trwałe, a nie możemy pozwolić sobie przecież na to,
żeby wydać pieniądze na rok lub dwa. Szukaliśmy więc, innych propozycji, pojawił się pomysł
ogrodzenia metalowego, ale wówczas przerosła nas oferta, której koszty były olbrzymie i stąd Pan
Burmistrz  zadecydował,  po  rozmowach  z  konserwatorem,  że  najlepszym  rozwiązaniem będzie
nasadzenie roślinności. Być może konsultacja z mieszkańcami powinna się odbyć, aczkolwiek to
jest teren MTBS-u i to MTBS jest zarządcą. Bariera ochronna w postaci roślinności, sprawi, że
zamiast 11.000,00 zł.  wydamy 4.000,00 zł.  - 5.000,00 zł.,  czyli zdecydowanie niższą kwotę niż
37.000,00 zł., którą przedstawił nam oferent.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Chciałabym
się  odnieść  w  uchwale  budżetowej  do  kwoty  jaka  łącznie  jest  przeznaczona  na



wynagrodzenia – 183.000,00 zł., mówię tutaj o omiataniu ulic, o czystości, o pielęgnacji zieleni,
pracownikach administracyjnych i remontach bieżących ulic. Mamy pytanie, ile umów wiąże się z
koniecznością  przedłużenia  ich  w  związku  z   umowami  zawartymi  z  wojewódzkim  Urzędem
Pracy?  Czy podpisując te umowy, Pan Burmistrz posiadał wiedzę, że będzie musiał po raz kolejny
występować o dodatkowe środki?.  Wydatki na wynagrodzenia w mieście za pierwsze półrocze
wyniosły  2.402.694,56  zł.,  plan  stanowił  56,5%,  nie  dawno  dokładaliśmy  też  w  WPF  ponad
90.000,00 zł. na obsługę prawną, także te koszty rosną, a bilans otwarcia mówił nam o znacznym
przyroście zatrudnienia, więc jak to się ma  do oszczędności  i wniosków z audytu?. I drugie moje
pytanie dotyczy kwoty na lodowisko – 79.512,00 zł.  Skąd ona wynika i czy są to pieniądze na
przygotowanie terenu i ewentualnie dokumentacji technicznej? 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  -   Jeżeli  chodzi  o  kwotę  2.402.694,56  zł,  to  są  to
wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach
podległych,  a  więc  także  i  pracowników oświaty,  o  które  to  wynagrodzenia  był  wniosek,  aby
jeszcze je podnieść w przyszłym roku. Projekt budżetu był składany do 15 listopada, a jeszcze były
przedłużone  umowy,  które  obejmowały  okres  tego  roku,  stąd  zapotrzebowanie  teraz  na  dalsze
zatrudnienie,  z  umowy  wynika   8  osób,  ale  ponieważ  pracownicy  przychodzili   i  prosili  o
przedłużenie umów, a Burmistrz nie chciał wybierać z tych pracowników komu umowę przedłuży,
a komu jednak nie, przedłużył wszystkim pracownikom. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Poprosiłabym
o ilość tych pracowników i na jaki okres są te umowy przedłużone oraz na jakie kwoty? 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  – Mam informację  od  Pani  Kadrowej,  że  jedna  osoba
będzie miała przedłużoną umowę o rok, jedna osoba na sześć miesięcy, która posiada uprawnienia
budowlane oraz malarskie  i  będzie wykonywać prace  remontowe w Urzędzie oraz  jednostkach
podległych,  a także  13 osób będzie miało przedłużoną umowę o jeden miesiąc.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  I na to jest
przeznaczona kwota 183.100,00 zł., tak?

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Nie,  Pani  Małgosiu  ja  już  wyjaśniałam  na  komisji
dlaczego jest taka sytuacja i jak to się stało, że ta kwota jest tak duża.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A mogłaby
Pani Skarbnik nam przypomnieć, bo nie pamiętam tego?

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Na  pewno  Pani  pamięta,  informowaliśmy  o  tym
szczegółowo zarówno teraz na komisji jak i na poprzedniej, były już takie pytania.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Po prostu nie
pamiętam informacji, że były to umowy przedłużone w listopadzie, może gdzieś mi ona umknęła. A



jeszcze zadałam wcześniej pytanie o lodowisko?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Na komisji Pan Naczelnik Frontczak informował, że jest
przygotowywany projekt funkcjonalno – użytkowy i zaproponował, aby tą inwestycję zrealizować
w formule – Zaprojektuj i wybuduj, ponieważ mamy trzy urządzenia, które chcemy wykorzystać
przy tej  inwestycji   i  na razie tą kwotę pozostawiliśmy,  ponieważ będzie ona przeniesiona  na
koniec  roku  w  przedsięwzięcia  i  w  następnych  budżetach  będziemy  planować  te  środki.
Otrzymałam  wartości  szacunkowe,  koszt  lodowiska  i  skateparku  będzie  to  kwota  ponad
1.000.000,00 zł. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Ale nie mamy
konkretnego wyliczenia czemu akurat 79.512, 00 zł. na ten moment?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie. 

Radny Zbigniew Chorążek – Mam pytanie odnoście rozdziału 92601 strona 5, ponieważ jest tam
zapis, że zmniejsza się o kwotę 104.388,00 zł., ta kwota zostaje przeniesiona? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Tak do wydatków bieżących.  Jest  to  kwota  z  zadnia
inwestycyjnego –  Opracowanie  koncepcji  zagospodarowania  terenu wokół  Miejskiego Centrum
Kultury  z  uwzględnieniem  placu  zabaw,  siłowni  plenerowej,  skateparku  i  lodowiska,
zagospodarowanie  terenu  pod  plac  zabaw  i  siłownię  plenerową,  zakup  urządzeń  do  siłowni
plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko.

(Obrady opuściła Radna Wiesława Radecka)

               (po przerwie...)

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Chciałabym
zgłosić  wniosek  o  zmianę  porządku  obrad  i  usunięcie  punktu  12  w  dniu  dzisiejszym,   a
przeniesienie go na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się w najbliższy czwartek. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jestem w szoku, bo najpierw komisja budżetu pozytywnie
opiniuje projekt uchwały, odbywa się merytoryczna dyskusja na ten temat, a dzisiaj po raz kolejny
po uwzględnieniu autopoprawek  o których Państwo mówiliście w czasie komisji chcecie przenieść
punkt na następną sesję, nie rozumiem jaki jest powód.

Radny Tadeusz Majchrzak –   Chcemy jeszcze porozmawiać z mieszkańcami, żeby wszyscy byli
zadowoleni.

Radny Zbigniew Chorążek – Projekt 3 uchwały dotarł dopiero dzisiaj do nas. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – To jest właśnie taka niezręczność, że jest



trzeci projekt i nie wszyscy Radni go widzieli. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Ale chciałam powiedzieć, że zawsze to się tak odbywa.
Projekt uchwały był zaopiniowany przez komisję, nie było zastrzeżeń, padł tylko wniosek, żeby
kwotę ze Straży Miejskiej przenieść na monitoring i to zostało zrobione, dzisiaj ten projekt trafił do
Państwa i zawsze to się tak odbywało. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Proszę  o
uszczegółowienie kwoty 144.000,00 zł., tak żebyśmy wiedzieli jakie kwoty na jakich pracowników
były przeznaczone i w jakim okresie  to było.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Myślę, że nic się nie stanie, jeżeli ten punkt
przeniesiemy na sesję w czwartek. Przejdziemy do głosowania nad przeniesieniem tego punktu na
sesję nadzyczajną.

( Obrady opuściła Radna Magdalena Augustyniak )

Za przyjęciem wniosku o przeniesienie punktu 12 na następną sesję głosowano następująco: 

Za – 8              Przeciw – 2 Wstrzymało się -0

Wniosek został przyjęty. 

( Obrady opuścił Radny Zbigniew Chorążek )

Do punktu 13

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do
sądów powszechnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Mamy powołać skład 4- osobowy w tym
przewodniczący Zespołu. Proszę o zgłaszanie członków na kandydatów Zespołu.

Radna  Magdalena  Rędzikowska  –  Mystkowska zgłosiła  kandydaturę  Radnej  Magdaleny
Augustyniak i Radnego Krzysztofa Markusa.

Radna Magdalena Augustyniak wyraziła zgodę.

Radny Krzysztof Markus wyraził zgodę. 

Radny Witold Dalkowski zgłosił kandydaturę Radnego Grzegorza Gospodarowicza. 

Radny Grzegorz Gospodarowicz nie wyraził zgody. 

Radny Krzysztof Markus zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Rędzikowskiej – Mystkowskiej.



Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska wyraziła zgodę. 

Radny Tadeusz Majchrzak zgłosił kandydaturę Radnej Urszuli Pieniążek.

Radna Urszula Pieniążek nie wyraziła zgody.

Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska zgłosiła kandydaturę Radnej Martyny Doral. 

Radna Maryna Doral wyraziła zgodę. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Przyjęliśmy  zgłoszenia  na  członków
zespołu. Teraz, musimy wybrać spośród zgłoszonych Radnych Przewodniczącego. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus –  Proponuję,  aby  Przewodniczącą
Zespołu została Pani Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska. 

Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  wyraziła zgodę.

Za  przyjęciem  na  Przewodniczącego  Zespołu  Pani  Małgorzaty  Rędzikowskiej  –  Mystkowskiej
głosowano następująco:

Za – 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 1

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Przystąpimy do przegłosowania uchwały w
całości wraz z wybranymi członkami zespołu: 

1. Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – przewodnicząca zespołu.
2. Krzysztof Markus - członek.
3. Magdalena Augustyniak – członek.
4. Martyna Doral – członek.

Za przyjęciem projektu uchwały wraz z wybranym składem zespołu głosowano następująco:

Za – 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA Nr  96/XIX/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do Punktu 14

Podjęcie  uchwały  w sprawie  przekazania  skargi  Heleny  Pawlak,  Franciszka  Pawlaka i
Piotra Dyszkiewicza na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Proszę  Państwa  do  Burmistrza  i  do
Przewodniczącego Rady wpłynęły pisma, dotyczące odszkodowania o jakie Państwo Pawlakowie i
Pan Dyszkiewicz wystąpili. W porozumieniu z Panem Burmistrzem, poprosiłem  o opinię prawną
Zespół Radców Prawnych i Pan Konrad Wypych taką opinię przygotował oraz projekt uchwały w
tej  kwestii.  Ponieważ  nie  jest  w  naszej  gestii  rozpatrzenie  tej  skargi,  należy  to  do  Starosty



Gostynińskiego,  w  związku  z  tym  jest  skierowany  projekt  uchwały,  aby  stwierdzić  swą
niewłaściwość i przekazać Staroście Powiatu Gostynińskiego do rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta Gostynina. 

Adwokat Tomasz Stefaniak –  Chciałem wyjaśnić, że taką skargę należy traktować odpowiednio
do trybu,  w tym przypadku jako wniosek o  wszczęcie  postępowania,  postępowanie  w sprawie
odszkodowania, gdyby było przedmiotowe, prowadziłby Starosta  Gostyniński, bo  jest zgodnie z
Ustawą  o  Gospodarce  Nieruchomościami  organem właściwym  i  może  podjąć  decyzję.  Skargę
zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego należy stosować odpowiednio, albo gdy już
decyzja zapadła jako wniosek o wznowienie postępowania, a jeżeli tej decyzji nie było, to jako
wniosek o wszczęcie tego postępowania. Tutaj decyzji administracyjnej nie było, dlatego że strony
doszły do zgody, ale skoro Rada ma to potraktować jako wniosek o wszczęcie tego postępowania,
to właściwym organem do prowadzenia takiego postępowania jest Starosta, więc należy przekazać
Staroście. 

 
Radni nie zgłaszali pytań i uwag odnośnie projektu uchwały.

 Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za – 9         Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA Nr 97/XIX/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15

Przyjęcie protokołu z XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do protokołów.  

Za przyjęciem protokołów głosowano następująco:

Za – 8 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 1

Protokoły zostały przyjęte.

Do punktu 16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -  Radny Stanisław Pieniążek pytał o wyrównanie jezdni
przy  ul.  Spółdzielczej?  -  Do  projektu  budżetu  zostanie  wpisana  budowa  brakującego  odcinka,
projekt ul. Langenfeld  przy ul. Spółdzielczej 9, polegającego na wykonaniu kanalizacji deszczowej
i nawierzchni bitumicznej. Termin realizacji zlecenia 16 listopada 2015 roku. Teren był utwardzony.
Pan Radny Pieniążek pytał również o kwestię Term Gostynińskich?, ale tutaj poproszę o odpowiedź



Pana Adwokata Tomasza Stefaniaka. 

Adwokat  Tomasz  Stefaniak  –  Bezpośrednio  sprawą  się  nie  zajmuję,  więc  mogę  być  mało
konkretny.  Oczekujemy z niecierpliwością na akt notarialny. Zgłosił się Pan Prezes Zawidzki, który
miał liczne zastrzeżenia do umowy dotyczącej zbycia praw do dokumentacji. Notariusz zwrócił się
do  nas,  żeby  te  wątpliwości  wyjaśnić  i  przedstawić  na  akt  projekt  takiej  umowy,  on  został
opracowany  i w tej chwili Pan Mecenas Wypych  umawia termin, nie potrafię wskazać konkretnej
daty, ale cała dokumentacja o którą prosił Notariusz została przekazana. Czy spółka Termy do tego
aktu stanie, jest rzeczą inną, bo tego nie wiemy.  

Burmistrz Miasta  Paweł Kalinowski  –  Radny Krzysztof  Markus pytał,  czy któraś  z  naszych
instytucji  jest  ogrzewana  olejem  opałowym?     -  Żaden  z  budynków  Urzędu  Miasta  nie  jest
ogrzewany olejem opałowym, co do budynków będących własnością spółek miejskich, informację
przekażemy na piśmie. 
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała o  rzekę Skrwę? -  Zgodnie z pozwoleniem
wodno – prawnym rzeka jest na bieżąco czyszczona, jest usuwana roślinność z dna rzeki,  badania
wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne nie wykazały zanieczyszczeń wodnych, taki jest stan
faktyczny na ten moment. 
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała również jaka jest przyczyna, tego że latarnie
uliczne na ulicy Dybanka świecą w ciągu dnia? -  Latarnie uliczne świecą się w ciągu dnia tylko w
sytuacjach usuwania awarii, wtedy gdy jest awaria oświetlenia Energa załącza oświetlenie i ustala
miejsce awarii.  
Radna Wiesława Radecka pytała o montaż progów zwalniających na ul. Fabiszewskiego, Żytnia,
Wesoła ?– W opracowaniu jest projekt dotyczący zamontowania progów zwalniających przy ulicy
Fabiszewskiego, Żytniej i Wesołej, który w miesiącu październiku będzie przekazany do Zespołu
Organizacji Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatowym celem zatwierdzenia. Zgodę w tym
temacie będzie wyrażał Pan Starosta.
Radna Wiesława Radecka pytała również o ul. Kujawy  i ul.  Floriańską odnośnie tzw. dzikiego
parkingu?  -  Do  projektu  budżetu  na  2016  rok,  zostanie  złożona  propozycja  wykonania
dokumentacji  na budowę drogi,  chodników, oświetlenia  i  miejsc postojowych przy ul.  Kujawy.
Pozostały teren stanowią działki budowlane, których cześć należy do prywatnych właścicieli, cześć
przeznaczona  jest  do  sprzedaży  przez  miasto.  Droga  ul.  Kujawy  została  wyrównana  poprzez
nawiezienie gruzu i jego zagęszczenie, a ubytki w części asfaltowej, zostały wypełnione.
Pan Przewodniczący Rady Andrzej Robacki, pytał się jaki jest status drogi ul. Kujawy? -  Jest drogą
gminną, publiczną o numerze 140182W. 
Pan  Przewodniczący  Rady  Andrzej  Robacki  pytał  również,  czy  jest  jakiś  plan  wykorzystania
miejsca po starym targu Gostynińskim? - Wpłynęło pismo od mieszkanki Gostynina, która byłaby
zainteresowana wydzierżawieniem tego terenu pod płatny parking, ale również myślimy wspólnie
ze Starostą Gostynińskim, aby w tym miejscu spróbować stworzyć filię WORD-u, czyli miejsce
egzaminowania kierowców, ale to nie jest żadne konkretne ustalenie.  
Kolejne pytanie Pana Przewodniczącego dotyczyło nielegalnego parkingu przy ul. Kościuszki? -
Teren przy ul. Kościuszki 31, będzie porządkowany przez MTBS, poprzez rozbiórkę istniejących
tam komórek i dzięki temu problem może zostać rozwiązany, w przypadku głośnych zachowań,
mieszkańcy powinni interweniować i zgłaszać to Policji. 

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski -  Pan Radny Witold Dalkowski pytał o zamkniętą
pracownię  modelarską?  -  Sanepid  dokonał  kontroli  w  pracowni,  powodem  był  donos,  że  w
pracowni stwierdzono intensywny zapach kleju i farby, wobec czego, funkcjonowanie tego obiektu
zostało  zagrożone.  Nie  została  wydana  decyzja,  aby  zamknąć  pracownię,  nie  mniej  jednak
nakazano odpowiednio przystosować lokal. Po przekazaniu tej informacji modelarzom, podjęli oni
decyzję o wyprowadzeniu się z tego lokalu, ale Pan Dyrektor twierdzi, że nie wie dokąd, ponieważ
kontakt urwał się, a chciałby dofinansować im czynsz w tym innym  miejscu. 



Radny Witold Dalkowski – Nie, Pan Dyrektor zaproponował modelarzom pomieszczenie w MCK
4/4,50 m. bez okien i bez wentylacji.  

  
Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski – Radny Witold Dalkowski pytał również o likwidację
przejazdu między ul.   Ziejkową,  a  ul.  Bierzewicką?  -  Do tego tematu niebawem podejdziemy,
informację przekażemy zarządcy,  którym jest  MTBS, myślę,  że powinny zostać tam ustawione
słupki, które ograniczą możliwość przejazdu w tym miejscu.
Radny Witold Dalkowski mówił również o złym stanie ulicy Krasickiego? -   Ulica Krasickiego
rzeczywiście  wymaga  remontu,  podejmiemy  na  razie  działania,  aby  przynajmniej  czasowo
usprawnić przejazd tą ulicą. 

Radny Witold  Dalkowski  – Tam problemem jest  również  to,  że  woda ze  studzienki  wpływa
ludziom na posesję. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Halina Fijałkowska – Do tej pory nie mieliśmy
takich  zgłoszeń,  aby  właściciele  skarżyli  się,  że  woda  z  ulicy  wpływa  na  nieruchomość,  ale
podejmiemy działania w tej kwestii.  

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski -  Padło pytanie o oświetlenie przy ul. Bierzewickiej,
że jest zbyt późno włączane? – Myślę, że odbywa się to systemowo, jeśli rzeczywiście będziemy
widzieli, że jest to zbyt późno, wydział komunalny podejmie działania w tej kwestii.
Radny  Zbigniew  Chorążek,  pytał  o  ustalenia  odnośnie  współpracy  ze  Starostwem  w  zakresie
remontu ulic?  - Z inicjatywy zarówno Urzędu jak i Pana Starosty odbyło się spotkanie na którym
rozmawialiśmy o tym, aby wspólnie najpierw rozmawiać, a następnie podejmować działania, żeby
poprawić  stan  ulic.  Przeprowadziliśmy dyskusję  na temat  możliwych płaszczyzn porozumienia,
zastanawialiśmy się  podczas  tego  spotkania  nad  ulicą  Zakładową.  Do  kolejnego  spotkania  nie
doszło z winy Starostwa, ale próbowałem ustalić dzisiaj następny termin z Panem Wicestarostą,
który obiecał  kontakt  w tej  sprawie.  Jesteśmy do tej  rozmowy dobrze przygotowani,  będziemy
chcieli uzyskać informacje ze Starostwa o możliwości wspólnego zagospodarowania parkingów w
mieście między innymi przy ul. Wyszyńskiego i Dmowskiego.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Kiedy rozmawialiśmy o naszej współpracy, Starostwo nie
powiedziało  ani  tak,  ani  nie,  ale  przedstawiło  niezadowalające  fakty  odnośnie  wsparcia
finansowego. 

Wiceburmistrz  Miasta  Paweł  Pachniewski  –  Radny  Jan  Głodowski  pytał  o  możliwość
zainstalowania windy w Miejskim Centrum Kultury? - Pan Dyrektor Zadrożny zwrócił się do nas w
miesiącu wrześniu o możliwość sfinansowania windy w MCK. Na pismo,  które do nas złożył,
uzyskał  odpowiedź,  że  w  bieżącym  budżecie  nie  mamy  środków  na  ten  cel,  jednak  wydział
inwestycji dokonał analizy takich kosztów i propozycja wprowadzenia tej inwestycji w przyszłym
roku zajdzie się w projekcie budżetu.
Radna Magdalena Augustyniak zadała kilka pytań odnośnie komunikacji miejskiej ?-  Jeśli chodzi o
przystanek  przy  ul.  Targowej?  – Na  etapie  przygotowań  on  był  wskazany  w  tym miejscu,  w
momencie kiedy podpisywaliśmy umowę, nie zostało to umieszczone w rozkładzie. Teraz ten temat
został podniesiony, przez mieszkańców którzy zgłaszają ten problem w Wydziale Komunalnym.
Podjęte zostały działania w tej kwestii, mam nadzieję, że przystanek na ul. Targowej przy szkole,
będzie funkcjonował już w najbliższym czasie. Odnośnie nowego rozkładu jazdy, to był on przez



nas zaprojektowany, dotyczyło to przede wszystkim godzin zmian w szpitalach, teraz okazuję się,
że autobusy się spóźniają, podjęliśmy rozmowy z PKS, który obiecał, iż będzie dbał o to, aby te
autobusy funkcjonowały tak jak się należy,  mam nadzieję,  że niebawem rozkład jazdy zostanie
zmieniony, sam Pan Prezes PKS-u stwierdził że jest to pierwszy rozkład i musi być modyfikowany
w  trakcie  swojego  funkcjonowania.  Zdaję  sobie  sprawę  z  tego,  że  rozkład  jest  nieczytelny,
szczególnie  dla  starszych  mieszkańców Gostynina,  pracujemy więc  nad tym,  by go polepszyć.
Kolejne pytanie dotyczyło promocji  komunikacji miejskiej? – Jeśli będziemy mieli nowy projekt
rozkładu jazdy, wówczas będziemy od nowa roznosić ulotki mieszkańcom, tak jak odbywało to się
poprzednim razem. 
Następne pytanie dotyczyło większych stawek za bilety w komunikacji miejskiej? -  Rzeczywiście
na początku funkcjonowania komunikacji miejskiej mogły zdarzyć się takie sytuacje, dlatego że
część połączeń, to połączenia, które już wcześniej funkcjonowały, kierowcy mogli dokładnie nie
wiedzieć  o  naszej  umowie  i  przez  to  pobierali  wyższą  opłatę,  która  obowiązywała  na  innych
trasach.  Mam nadzieję, że takie nieporozumienia nie będą miały już miejsca. Proszę Państwa, jutro
jestem umówiony z PKS na temat nowego rozkładu i usprawnienia funkcjonowania komunikacji
miejskiej, podejmiemy też rozmowę z PKS-em o wyegzekwowanie jednego lub dwóch pojazdów,
które obsługiwałyby tylko miasto. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Dobrze  byłoby,  żeby te  autobusy miały
oznaczenia,  żeby  były  widoczne,  rozpoznawalne  dla  mieszkańców,  rozmawialiśmy  zresztą  z
Prezesem na ten temat i obiecał on, że te oznaczenia będą. 

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski -  To jest słuszna uwaga, będziemy o tym rozmawiali,
mam nadzieję, że to nie wpłynie na wyższe koszty umowy.
Pani  Radna Magdalena Augustyniak zwróciła  także uwagę na temat  wszawicy wśród dzieci?  -
Dowiedzieliśmy się o tym problemie po raz pierwszy na komisjach. Należy spodziewać się wniosku
od Dyrektorów Przedszkoli o zatrudnienie higienistki, dobrze byłoby chociaż na 1/3 etatu takiego
pracownika zatrudnić.  '

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -  Pani  Radna  Rędzikowska  –  Mystkowska  pytała  o
zarządzenia?  -  Z tymi uchwałami można się zapoznać, one znajdują się w Biuletynie Informacji
Publicznej.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  A pytania
odnośnie MPK ?.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szkoda, że dzisiaj przy Panu Śladowskim tych pytań nie
udało się zadać, poproszę Pana Prezesa, aby odpowiedzi na te pytania przygotował na najbliższą
sesję nadzwyczajną. W spawie PKP odpowiedzi udzieli Pani Naczelnik Halina Fijałkowska. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Halina Fijałkowska – Sprawa z PKP toczy się już
od  dłuższego  czasu,  w  informacji  było  wspomniane,  że  występowaliśmy  z  wnioskiem  o
unieważnienie decyzji,  którą PKP uzyskało grunty przekazane w zarząd 1988 roku. Ta decyzja
obejmowała grunty, które w następnych latach zostały zaliczone do dróg publicznych. W tej chwili
te  ulice  znajdują  się  w  terenie  zamkniętym  kolei  i  próbowaliśmy  rozmawiać  z  koleją,  żeby
wydzielić z terenów kolejowych te drogi. Sprawy wydzielenia tych dróg toczą się co najmniej od
5 – 6 lat i nie ma nadal dobrej woli ze strony kolei, a w tej chwili sprawa jest pilna, bo został
uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego między ulicą Czapskiego, torami kolejowymi,



Żeromskiego i obwodnicą. Na podstawie tego planu, ludzie chcą dzielić swoje nieruchomości, a nie
mają dostępu do drogi publicznej. Wcześniej  było przyjęte,  że dostęp do drogi publicznej ulicy
Czapskiego i 18-go Stycznia, był poprzez ten teren kolejowy, w  tej chwili  kolej stoi na stanowisku,
iż  oni  w swojej  ewidencji  nie  mają żadnych dróg,  a  ten  teren  został  utwardzony nawierzchnią
asfaltową, ale jest w ich zarządzie i w zasadzie tam nie powinien odbywać się ruch samochodów.
Zostało wystosowane od nas pismo o uchylenie decyzji  przekazującej w Zarząd PKP ten teren  i
ponowne rozpatrzenie tematu poprzez wyłączenie ciągów komunikacyjnych z terenu kolejowego.
Sprawa  toczy  się  powoli.  PKP wystąpiło  do  nas  z  prośbą  o  zaopiniowanie  projektu  podziału
terenów  kolejowych,  które  zamierzają  wyłączyć  z  terenu  zamkniętego,  chodzi  głównie  o
wydzielenie  dworca   i  terenów  na  których  znajdują  się  budynki  mieszkalne  przy  PKP oraz
wyłączenie  terenu  na  którym  znajduje  się  wieża  ciśnień,  czyli  występują  z  wnioskiem  o
zaopiniowanie terenów, które nie poprawią  dostępu  mieszkańców do swoich nieruchomości i w
związku z tym nasze stanowisko było negatywne odnośnie podziału.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  A  kto
finansował utwardzenie ulicy Kolejowej?

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Halina  Fijałkowska  –  Utwardzenie  ulicy
Kolejowej  odbyło  się  w  uzgodnieniu  wykonawcy  obwodnicy  z  Panem  Burmistrzem,  bo  w
momencie realizacji obwodnicy, ciężki transport odbywał się  poprzez drogi osiedlowe, a to było
utrudnieniem dla mieszkańców, były z  tej  przyczyny protesty i  w związku z tym ten transport
odbywał się ulicą Kolejową wzdłuż torów. Miasto nie poniosło kosztów z tego tytułu, ale kolej
podkreśla, że zostało zrobione to nielegalnie na ich terenie bez ich wiedzy i zgody.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  PKP ma zamiar, aby zamknąć przejazd kolejowy między
ulicą Kolejową, a ulicą Langenfeld. Nasze stanowisko jest jasne, bronimy tego przejazdu, ponieważ
korzystają z niego okoliczni mieszkańcy, jutro odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli kolei
z pracownikami Urzędu Miasta w celu ustalenia dalszych działań. 

       
Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Jeszcze
chciałabym uzyskać odpowiedź, odnośnie 18-sto metrowego chodnika na ul. Marcinkowskiego i
odnośnie kina plenerowego.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Halina  Fijałkowska  –  W  odniesieniu  do
chodnika,  to  jest  róg  ul.  Marcinkowskiego   i  odgałęzienie  ul.  Kopernika.  Mieszkańcy
nieruchomości, która tam się znajduje, zwrócili się do Urzędu z prośbą o pomoc, bo w przypadku
dużych  opadów  deszczu,  woda  przedostaje  się  na  ich  nieruchomość,  a  w  sąsiedztwie  ich
nieruchomości właśnie tego chodnika nie było wykonanego. Wykonali go nasi pracownicy, koszty
to tylko dokupienie jednego krawężnika i 1 tona piachu, czyli około 80 zł.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Trzecia edycja kina plenerowego też była.  

Do punktu 17  

Sprawy różne.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynęły dwa pisma, jedno do mnie, drugie
do Pana Burmistrza z Prokuratury  Rejonowej w Gostyninie z dnia 14 lipca, informujące o tym, że
Prokuratura Rejonowa zawiadamia, iż w dniu 10 lipca 2015 roku zostało wydane Postanowienie o
uwzględnieniu  zażalenia  na  Postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  dochodzenia  w  sprawie
naruszenia przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, przez byłego Burmistrza i Zastępcę
Burmistrza, odnośnie komputerów. 
Natomiast  21  września  wpłynęło  pismo  z  Komendy  Policji  do  Przewodniczącego  Rady
informujące, że Sierżant Sztabowy Andrzej Złotowski postanowił umorzyć dochodzenie w tej samej
sprawie.  
Kolejne  pismo  do  Burmistrzów,  Wójtów,  Prezydentów  wpłynęło  od  Wojewody,  dotyczące
narastającego zagrożenia dla życia i zdrowi młodych osób związane z zażywaniem dopalaczy, które
obliguje  podmiot  odpowiedzialny  za  przeciwdziałanie  narkomani  i  podjęciu  kolejnych  kroków
zmierzających do ograniczenia tego zjawiska.  Wszystkie pisma znajdują się do wglądu w Biurze
Rady.

Radny Tadeusz  Majchrzak –  Mam pytanie  do  Pana  Burmistrza,  czy  w  związku  z  zaistniałą
sytuacją mobbingu  w Szkole Nr 5, są podjęte jakieś kroki przeciw byłej Pani Dyrektor?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Sprawa jest badana, nie ma żadnych  wyroków jeszcze,
jest  to  temat  bardzo  trudny.  Jeżeli  mobbing  zostanie  udowodniony,  to  na  pewno  zostaną
wyciągnięte konsekwencje w stosunku do tej osoby, a jeżeli Przedszkole przegra to czekają nas
duże wydatki. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Czy  nie
możemy  przerzucić  części  odpowiedzialności  na  Panią  Dyrektor,  która  mobbingowała
pracowników? Może sprawa cywilna wchodziłaby w grę przeciwko byłej Pani Dyrektor? 

Adwokat Tomasz Stefaniak -  Co do zasady wchodziłaby, ale pytanie ile w ten sposób można
odzyskać.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Podam komunikat, iż 1 października o godz.
18.00 zwołuję sesję nadzwyczajną. 

Do punktu 18

Zamknięcie obrad. 

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

Spisała:
Julita Pilichowicz. 
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