Protokół Nr XV/2019
z posiedzenia XV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji
z dnia 24 października 2019 r.

Stan – 15
Obecni – 13
Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie
16:25.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Stwierdzam według listy obecności, że obrady
będą prawomocne, Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Otwieram XV sesję Rady Miejskiej
VIII Kadencji, witam wszystkich serdecznie. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego,
Witam Panią Wiceburmistrz Halinę Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską,
Witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Pana Adwokata Tomasza Stefaniaka, witam gości,
witam najzdolniejszych uczniów z Gostynina wraz z rodzicami, witam Pana Michała Pilichowicza
dyrygenta chóru ARCE CANTORES, witam Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Elżbietę
Tyszkiewicz, witam wszystkich którzy przybyli w związku z częścią merytoryczną, witam
Dyrektorów oraz osoby reprezentujące nasze kluby sportowe, koleżanki i kolegów Radnych,
pracownice Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich przybyłych.
Do punktu 2
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Porządek Państwo otrzymali.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku obrad.
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0
Porządek obrad został przyjęty.

Porządek sesji;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Uchwalenie zmian w porządku obrad.
Wręczenie stypendiów miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów.
Wręczenie medalu „Za zasługi dla miasta Gostynina”.
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Interpelacje i zapytania radnych.
Bezrobocie w Gminie Miasta Gostynina:
 informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań statutowych,
 informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych ze zwalczaniem bezrobocia.
8. Sport w Gminie Miasta Gostynina:
 informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Sportów
Wodnych i Zimowych oraz Pływalni Miejskiej o funkcjonowaniu jednostek,
 informacja Burmistrza Miasta o funkcjonowaniu Gostynińskiego Szkolnego Związku
Sportowego,
 informacja Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Gostynin o funkcjonowaniu klubu,
 informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego ALFA Gostynin o funkcjonowaniu
klubu,
 informacja Prezesa Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Handball Team
SKRWA Gostynin o funkcjonowaniu klubu,
 informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń Team o funkcjonowaniu klubu,
 informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Education Gostynin
o funkcjonowaniu klubu,
 informacja Prezesa Klubu Sportów Walki K.O. FIGHT TEAM Gostynin o funkcjonowaniu
klubu,
 informacja Prezesa Klubu Żeglarskiego HALS o funkcjonowaniu klubu,
 informacja Prezesa Szachowego Uczniowskiego Klubu Sportowego GOSTMAT o
funkcjonowaniu klubu.
9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolonym
2018/2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych klas
Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych klas
Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta
Gostynina.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków
transportowych w roku 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku
2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2020.
19. Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2020 rok.

20. Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2020 rok.
22. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
23. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
24. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na
ławnika.
25. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w tym do
Wydziału Pracy.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.
28. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
30. Sprawy różne.
31. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Wręczenie stypendiów miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów.
Nastąpiło wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów przez Burmistrza
Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
Andrzeja Redera.
Stypendia otrzymali:
1. Bartłomiej Kapturowski – Szkoła Podstawowa nr 3.
2. Małgorzata Cichońska – Szkoła Podstawowa nr 3.
3. Zuzanna Koczarska – Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Miejska Szkoła Muzyczna
I stopnia.
4. Mateusz Sylwester Mularczyk - Szkoła Podstawowa nr 3.
5. Antonina Oslomak - Szkoła Podstawowa nr 3.
6. Weronika Stańczyk – Szkoła Podstawowa nr 5.
7. Wiktor Węglewski - Szkoła Podstawowa nr 3.
Do punktu 4
Wręczenie medalu „Za zasługi dla Miasta Gostynina”.
Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo, Pan Michał
Pilichowicz, rodowity mieszkaniec Gostynina, pomysłodawca, organizator, opiekun
artystyczny ogólnopolskiego festiwalu chórów ARCE CANTORES, który
zorganizowany został w Gostyninie w latach 2018 i 2019. Przypomnę, że pierwszy

ogólnopolski festiwal chórów ARCE CANTORES w Gostyninie odbył się w ramach
Budżetu Obywatelskiego w dniu 14 października ubiegłego roku na Zamku
Gostynińskim, festiwal, którym twórcą, organizatorem jest Pan Michał, posiada
charakter konkursowy, a jego celem jest promocja i popularyzowanie śpiewu
chóralnego. Festiwal odbywa się w kategoriach: chóry wielogłosowe, chóry juniora,
chóry jednogłosowe, chóry dziecięce. Dobór repertuaru, poziom artystyczny, walory
brzmieniowe ocenia profesjonalne jury, składające się z cenionych muzyków i
chórmistrzów naszego regionu. Rok temu w pierwszej edycji udział wzięło 7 chórów,
między innymi z Płocka. W ramach festiwalu odbył się również koncert muzyki
filmowej, koncert zespołu z Gdańska, zespół instrumentów dętych - blaszanych. Z
uwagi na popularność tego wydarzenia podjąłem decyzję, żeby impreza wpisała się
na stałe do kalendarza imprez miejskich. W tym roku drugi ogólnopolski festiwal
chórów ARCE CANTORES miał miejsce 12 października na Zamku Gostynińskim,
w drugiej edycji wzięło udział już 14 chórów, czyli dwa razy tyle co w roku
ubiegłym, między innymi z Łodzi, Aleksandrowa Kujawskiego, Radojewic, Płocka,
Swarzędza, Zwolenia, po raz pierwszy na festiwalu zaprezentował się chór miejski
ARCE CANTORES, który zdobył III miejsce w kategorii chórów wielogłosowych.
Dodam, że dyrygentem, pomysłodawcą, twórcą właśnie tego chóru jest również Pan
Michał Pilichowicz. Szanowni Państwo, należy zaznaczyć, że na mapie Polski nie
ma dużo takich festiwali, o tylu kategoriach, a szczególnie brakuje ich w naszym
regionie i naszym województwie. Pan Michał Pilichowicz jak wspomniałem jest nie
tylko pomysłodawcą festiwalu, ale również w międzyczasie, w swoim czasie
prywatnym, zawodowym prowadzi dwa pozostałe chóry: Chór ARCE CANTORES i
Chór VOX CORDIS. Szanowni Państwo mając na uwadze, rangę, poziom
wydarzenia, zaangażowanie w krzewienie kultury na terenie naszego miasta, na
terenie naszego regionu nadaję medal za zasługi dla Pana Michała Pilichowicza,
niech ten medal będzie zachętą do dalszych działań dla Pana Michała,
uchoronowaniem jego dotychczasowej pracy, ale również, zachętą dla pozostałych
mieszkańców, żeby nie bać się angażować w swoje pasje, które każdy człowiek nosi
w sobie. Pan Michał jest tego przykładem i z tej oto okazji wręczam Panu medal za
zasługi dla Miasta Gostynina.
Nastąpiło wręczenie medalu „Za zasługi dla Miasta Gostynina” Panu Michałowi
Pilichowicz.
Dyrygent chóru ARCE CANTORES Michał Pilichowicz – Panie Przewodniczący,
Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, drodzy zebrani, jestem niezmiernie dumny z tej

nagrody, ponieważ tak jak Pan Burmistrz zauważył urodziłem się w tym mieście,
wychowałem i dalej tu działam, dlatego dziękuję serdecznie. Zamierzam dalej
działać, Pan Burmistrz powiedział dużo rzeczy, które chciałem powiedzieć – takich
festiwali nie ma dużo, szczególnie w naszym regionie, dlatego warto organizować
takie rzeczy chóry chcą przyjeżdżać, chcą poznawać Gostynin.
Do punktu 5
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Wysoka Rado mając na uwadze Państwa
sugestie, obserwacje, uwagi do formy prezentowania sprawozdania międzysesyjnego
nie będę w szczegółach odczytywał całości, ponieważ mamy dzisiaj intensywny
porządek sesji, odniosę się do skrótowych informacji.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski przedstawił sprawozdanie za okres od 19
września 2019 r. do 17 października 2019r. - treść sprawozdania stanowi załącznik do
protokołu.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do sprawozdania.
Do punktu 6

Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - W okresie międzysesyjnym nie
wpłynęło pisemne zapytanie, ani interpelacja. Czy są teraz zapytania do Pana
Burmistrza?
Radny Stanisław Wróblewski – Interpelacje składa się na piśmie, ale ponieważ
dopiero wczoraj udało mi się dotrzeć do uchwał w naszej zakładce BIP i tam
natrafiłem na uchwałę nr 104/XIV/2019, która jest z błędem i to z błędem, który
upoważnia do unieważnienia tejże uchwały, bardzo proszę o zablokowanie wyników
głosowania, bo wyniki głosowania są nieprawidłowe, tyczą się mojej osoby.
Zostałem wykluczony z głosowania, a tam zostałem umieszczony jak oddający głos.
Trzeba zablokować wyniki głosowania, jest to uchwała w sprawie skargi. Wskazano
mnie jako głosującego, ja nie miałem prawa do głosowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Pan Radny nie głosował.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Rzecz oczywista, że Pan Radny nie mógł
głosować.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Wyjaśnimy i poprawimy wynik
głosowania.
Radny Stanisław Wróblewski – Tak poproszę o poprawkę, jest to sprawa czysto
formalna.
Radny Stanisław Lewandowski – Mam pytanie odnośnie oświaty, kto opracowuje
terminarz kosztów, dla jednostek oświatowych na terenie miasta i według jakiego
algorytmu są pozyskiwane subwencje dla oświaty?
Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie 29.
Do punktu 7
Bezrobocie w Gminie Miasta Gostynina:

informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań
statutowych,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Przedstawiła
informację o realizacji zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy – treść
informacji stanowi załącznik do protokołu.
Radna Urszula Pieniążek – Chciałam zapytać o stopień bezrobocia w Gostyninie i
w Powiecie?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Stopę bezrobocia
ustala GUS, my jako Urząd Pracy nie mamy możliwości, stopa bezrobocia dla
Powiatu na dzień dzisiejszy to 11,3, w Województwie Mazowieckim 4,5, w Polsce
5,2. Co do Gostynina jest to stosunek osób czynnych zawodowo do mieszkańców,
wiemy jak się to przelicza, chociaż same tego nie robimy, ponieważ jest nam nie
wolno. Szacunkowo teren typowo miasta będzie w granicach 36% - 40%.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Bezrobocie 30% w mieście?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Jeszcze raz
wytłumaczę, my to przeliczamy procentowo, do osób czynnych zawodowo, do
mieszkańców, zupełnie inaczej się to liczy. Jest mi to trudno wyjaśnić, są to wzory,
ogółem jest 11,3 dla całego powiatu, ale liczy się to trochę inaczej. Nie chcę
wprowadzać zamieszania. W Gostyninie jest 706 osób bezrobotnych, ogółem w
powiecie i gminie jest 1860 osób, więc jeśli my to przeliczymy, to też wychodzi 38%.

Dzielimy 706 na 1860, to na procenty wychodzi nam 38%.
Radny Stanisław Lewandowski – Mam banalne pytanie – jak wygląda podział
kosztów na utrzymanie biura i przeznaczanie środków na zewnątrz, czyli na obsługę
samych siebie, z podziałem na procenty?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – My mamy
uchwalany budżet, który tylko i wyłącznie dotyczy pracowników. Mamy inne środki
jest to 6.000.600,00 zł. tylko na realizację zadań regulaminowych. Oprócz tego jest
też coś takiego jak fundusz pracy i te środki są też przekazywane na stanowiska
kluczowe osób zatrudnionych w urzędzie.
Radny Stanisław Lewandowski – Jaki jest koszt funkcjonowania urzędu w skali
roku?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Na dzień dzisiejszy
tego Panu nie powiem, jeśli Pana to interesuje, to nie ma problemu, na piśmie udzielę
odpowiedzi. Mogę zapewnić, że jest to niewielki koszt.
Radna Katarzyna Bryłka – Mam pytanie dotyczące podziału środków, bo skoro
Powiatowy Urząd Pracy otrzymał rozumiem w bieżącym roku dofinansowanie
wysokości 6.000.600,00 zł., to jak Państwo ustalacie proporcje, jak badacie
zapotrzebowanie bezrobotnych, którzy chcą rozpocząć działalność, na staże,
ponieważ od kilku lat kwota dofinansowania na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, co mnie bardzo interesuje, bo sugerując się tymi liczbami, które Pani
podała jestem bardzo zaskoczona, podobnie jak Państwo. 38% bezrobocie, kwota
dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej to 20.000,00 zł., jest to
powszechnie dostępne na Państwa stronie, więc nie jest to tajemnicą. Pozyskując
pieniądze na fundusz pracy, bo w ramach funduszu pracy rozumiem to działanie jest
objęte dofinansowaniem dla bezrobotnych?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – My mamy fundusz
pracy i mamy środki unijne, mamy projekty, które realizujemy.
Radna Katarzyna Bryłka – Czy te projekty, Pani jako kierująca jednostką, czy
dyrektor składa do Starostwa takie zapotrzebowanie, badając ten współczynniki.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Nie do Starostwa,
są to środki limitowane i wpływa to odgórnie. To co nam Ministerstwo przyzna, to
mamy, mamy to procentowo ustalane.
Radna Katarzyna Bryłka – Rozumiem, więc kolejne moje pytanie – biorąc pod
uwagę taki duży wskaźnik bezrobocia, czemu Państwo występujecie w takiej małej
kwocie, czy dzielicie tak mało tą kwotą, na te osoby, które chciałyby rozpocząć
działalność, chciałyby dać zatrudnienie.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Dostajemy limit, my
sami sobie nie życzymy, to nie jest tak, że my piszemy do Ministerstwa i
Ministerstwo daje nam takie środki, jakie my sobie życzymy, absolutnie. Faktycznie,
my przewidujemy, jakąś ilość, np. ten rok był ubogi co do realizacji staży, więc
możemy na następny rok przewidzieć, że jeśli mniej młodzieży spłynie z ewidencji,
tak jak teraz notujemy, że coraz mniej absolwentów się rejestruje, możemy
zorganizować staży mniej do 30 roku życia. Możemy sobie to szacunkowo ocenić na
dany rok, ale czy tak będzie naprawdę, tego nie wiemy. Jeśli zostają nam środki z
jakiejś formy i możemy przesunąć te środki, to przesuwamy. Jest coś takiego, jak
Rada Zatrudnienia i to uchwala Rada Zatrudnienia, zostaje powoływana i my wtedy
te środki przesuwamy. Jeżeli mamy np. fundusz pracy i okaże się, że na funduszu
pracy nie zostały zrealizowane staże, bo do końca nie przewidzimy, że np. 20 staży
zostanie przerwanych po miesiącu realizacji tego stażu i zostają nam oszczędności,
więc my wtedy przesuwamy na taką formę, która tak naprawdę jest najbardziej
wykorzystywana przez bezrobotnych. W tym roku, w ubiegłym roku, taką formą
pomocy są bony na zasiedlenie – jest to forma, która trwałaby może do końca roku i
tak byśmy mogły te pieniądze przesuwać na tą formę, ponieważ bardzo dużo
młodzieży na dzień dzisiejszy wyjeżdża z Gostynina. Odnośnie działalności
gospodarczej, to muszę Pani powiedzieć, że nie wystarczy złożyć wniosek, aby ta
działalność rozpocząć, trzeba zrobić biznesplan i to fachowo, to nie jest tak, że ktoś
przyjdzie złoży wniosek i on zostanie negatywnie rozpatrzony. Jest komisja i jeżeli
okazuje się, że wniosek posiada jakieś wady, to rozpatrujemy go negatywnie, to nie
jest tak, że my przyznajemy według swojego upodobania, że np. zaplanowaliśmy
środki na 20 działalności gospodarczych – nie, my mamy limit dużo mniejszy, środki
przesuwamy jeżeli jest taka potrzeba, ogłaszamy nabór na naszej stronie i jeśli
wnioski są składane, to my środki w trakcie przesuwamy i robimy wszystko, żeby np.
na 20 wniosków przesunąć pieniądze.

Radna Katarzyna Bryłka – Ja to rozumiem jak najbardziej, tylko naszym zadaniem
jako Rady jest dążenie do tego, żeby tych podatków z tytułu prowadzonej
działalności, bo jest to związane z wynagrodzeniami wpływało również jak
najwięcej, do naszego budżetu, co jest zasadne.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Ja rozumiem, ale
Pani też musi zrozumieć. Zapraszam do Urzędu jeśli Pani chce bardzo
szczegółowych informacji.
Radna Katarzyna Bryłka – Ja nie chce w imieniu swoim, bo ja się dobrze w tym
orientuję, tylko chciałam, żeby mieszkańcy miasta usłyszeli jak wyciąga się do nich
rękę, wspomniała Pani o poradnictwie indywidualnym i wyraźnie Pani to
zaakcentowała, że to nie jest tak, że ktoś sobie przychodzi i dostaje te pieniądze zrozumiałym jest, że są pewne procedury, należy wypełnić wnioski natomiast w
mojej ocenie te wnioski są dosyć trudne i czy jest tutaj ze strony Powiatowego
Urzędu Pracy, skoro macie Państwo poradnictwo indywidualne, czy taki bezrobotny
musi korzystać z pomocy księgowej, biura rachunkowego, firm, które zajmują się
pisaniem tych projektów, zaznaczam nie są łatwe proszę Państwa?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Tak, ja to przyznaję.
Radna Katarzyna Bryłka – Czy nie można zorganizować tych poradnictw
indywidualnych, żeby Ci bezrobotni mieli szansę, bo zaznaczam są bezrobotni, nie
wszyscy mają zasiłek, a koszty napisania takiego wniosku, są kosztami bardzo często
tego wynagrodzenia, które dostają jeżeli otrzymują świadczenie z biura pracy, jako
bezrobotni. Na czym polega poradnictwo indywidualne, bo skoro nie są łatwe, tak jak
Pani przyznała, to proszę zrozumieć te branże, które nie mają pojęcia w analizie
SWOT, w analizie reklamy, w analizie konkurencji, bo bardzo często są to sektory,
które mają działalność budowlaną i tam nie ma ekspertów.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Samo
przygotowywanie wniosków, które do nas wpływa nie jest tak skomplikowane jak
Pani tutaj mówi, jeżeli dana osoba naprawdę chce tą działalność rozpocząć, to ona ma
pojęcie co będzie robiła, przyjmuje założenia przypuśćmy np. malarz, który chce
otworzyć działalność, że w ciągu roku szacunkowo wymaluje 50 mieszkań,
ewentualnie 40 i on jest w stanie powiedzieć, ile będzie chciał wziąć pieniędzy za tą
usługę, a my jako urzędnicy nie możemy komuś wyliczać, przygotowywać gotowych

dokumentów, bo jest to niezgodne z prawem. My możemy wyjaśnić oczywiście i
przede wszystkim chce zaznaczyć, że tutaj też Pani mówi nieprawdę, ponieważ
wniosek, który dotrze na sekretariat jest dwa razy konsultowany z pracownikiem,
który przyjmuje wnioski. Proszę mi powiedzieć, że tak nie było, jeśli Pani mówi, że
my nie pomagamy, powtarzam wnioski są sprawdzane.
Radna Katarzyna Bryłka – Mówię ogólnie o problemie, wiem, że jest weryfikacja
wniosków, chciałam się odnieść do wniosku, który jest ogłoszony wczoraj, proszę
zwrócić uwagę na to, przysługuje jedna konsultacja?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Tak.
Radna Katarzyna Bryłka – No właśnie jedna, a Pani wspomniała przed chwilą o
dwóch wizytach, tworzy Pani nieprawdziwe informacje.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Pani źle przekazuje,
ponieważ osoba bezrobotna jeżeli zgłosi się do nas do urzędu idzie do pracownika,
który obsługuje działalności gospodarcze, doposażenia stanowiska, wyposażenie i ta
osoba w momencie spotkania się po raz pierwszy, zapisuje, jeśli nie mamy środków i
nie rozpatrujemy wniosku, zapisuje daną osobę w rejestrze, przyjmuje od niej numer
telefonu i w momencie, kiedy pojawiają się środki u nas na koncie pracownicy
informują wszystkie osoby, które przyszły i wyraziły zgody. Ta osoba, która
przychodzi do urzędu idzie do tego pracownika, dostaje wniosek do ręki, pracownik
wszystko tłumaczy, czy na taką działalność można ubiegać się o środki i to jest
pierwszy kontakt, który dotyczy tego wniosku. Jeszcze raz z pełną
odpowiedzialnością, informuję Panią, że pracownicy to robią, pomagają nawet w
wypełnianiu wniosku ołówkiem, czego nie powinni robić. Drugi kontakt z osobą,
która przyjmuje wnioski jest w momencie, kiedy osoba bezrobotna przynosi
wypełniony wniosek - jest on sprawdzany po kolei punkt po punkcie i jeżeli jest on
dobrze przygotowany, jest składany na sekretariacie, jest data wpływu, a jeśli jest
przygotowany źle, pracownik informuje w którym punkcie należy dopisać, w których
punktach należy więcej rozwinąć. Więc proszę nie zarzucać mi, że osoba bezrobotna,
która przyjdzie, nie ma zielonego pojęcia, co ma zrobić z danym wnioskiem i że jest
odsyłana, jest to nieprawdą.
Radna Katarzyna Bryłka – Po raz kolejny chciałam Państwa przeprosić, może Pani
Dyrektor tak to odebrała, ja nic nie zarzucam, ja po prostu pytam.

Radny Czesław Jaśkiewicz – Pani wcześniej powiedziała, że te wnioski są
negatywnie opiniowane.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Tak, ale ja tłumaczę,
jest komisja powoływana i zdarza się, że jeżeli wniosek złoży 10 osób, to równie
dobrze 5 wniosków może być rozpatrzonych negatywnie, w związku z tym, że
posiada braki, bo dana osoba mimo, że ma mówione, iż oświadczenie ma wypełnić
osoba, która będzie jej świadczyć przy otrzymaniu środków na działalność, nie ma
tam daty, nie ma nr pesel, takie też są braki i my tego nie rozpatrujemy, bo są to
pieniądze, jest to 20.000,00 zł., więc bywa, że np. są złożone wnioski, które są
rozpatrywane negatywnie. To jest komisja, nie decyduje jedna osoba, jest to 5 osób i
wniosek jest sprawdzany punkt po punkcie.
Radny Czesław Jaśkiewicz – Według mnie, ten wniosek powinien być
rozpatrywany przez komisję do skutku, wniosek ma być dobrze wypełniony, a opinia
komisji, to już jest druga sprawa, czy zostanie przyjęty, czy nie, tak to po co ten urząd
pracuje.
Radny
Stanisław Wróblewski – Pani Dyrektor powiedziała, że część tych
wniosków odrzucacie, ze względów formalnych, czy jesteście w stanie określić
procentowo, jaka część, 10, 20, 70%?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Nie absolutnie,
jeszcze raz powtarzam, to nie zawsze, są takie przypadki, że tak się zdarza. Jakie są
błędy – są takie błędy we wnioskach, nawet może nie błędy, ale np. jest wniosek,
który był czytany przez pracownika i pracownik, bo to są wnioski punktowane.
Radny Stanisław Wróblewski – Tak, ale Pani Dyrektor mówi o rozpatrywaniu, a
wcześniej Pani powiedziała, że w fazie wstępnej po konsultacji część wniosków jest
odrzucana ze względów formalnych.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Nie, to może źle
powiedziałam, może Pan Dyrektor mnie źle zrozumiał, jeżyli wniosek idzie do
konsultacji, to dana osoba ten wniosek ma w ręku i ma ołówkiem zaznaczone, co
należy jeszcze poprawić i ona ten wniosek zabiera do domu i go poprawia, przynosi
go ponownie, jeżeli wszystko jest uzupełnione, my kierujemy osobę na sekretariat i
wniosek jest składany. Następnie powoływana jest komisja i my te wnioski

rozpatrujemy, jest tych wniosków 30, 20, to zależy. My komisję powołujemy w
momencie, kiedy widzimy, że jest potrzeba zwołania i rozpatrywania tych wniosków
i kiedy mamy środki, bo nie zawsze możemy przyjmować wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Pani Dyrektor, czuję, że
przestanie nas Pani lubić, proszę zrozumieć, Państwo Radni reprezentują
mieszkańców, także to jest tak, jakby Gostynin stał przed Panią i zadawał te pytania,
proszę tak to traktować.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Rozumiem Panie
Przewodniczący, to co mogę odpowiadam, uważam, że moim tematem na dzień
dzisiejszy była realizacja zadań regulaminowych i to, że mnie Państwo pytają to
dobrze, cieszę się, ale jest mi przykro słuchać, że mamy wnioski, które są
niekontrolowane przez pracowników, jest to nieprawdą. Pracownicy piszą ołówkiem,
czasami mówię nawet, żeby nie pisali, ponieważ ktoś przyjdzie i powie „bo Pani mi
tak kazała napisać”, więc jest mi przykro słuchać to co Pani mówi, tylko to i nic poza
tym, a lubić was lubię, też jestem radną.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Myślę, że nie było intencji
urażenia, przynajmniej ja to tak odebrałem.
Radny Stanisław Lewandowski – Chciałem zestawić sobie ze statystyką, którą Pani
odczytała, ilu pracowników ogółem zatrudnia Powiatowy Urząd Pracy?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – 38 osób. Kadra jest
mała wspomagamy się stażystami, którzy odbywają u nas staże, najczęściej nie
uzupełniamy kadry, tylko przyjmujemy stażystów. Na dzień dzisiejszy dopiero od 1
listopada będzie zatrudniona Pani Sekretarka na sekretariacie, do tej pory Sekretarki
nie było przeszło rok.
Radny Stanisław Lewandowski – A ilu stażystów?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Nie powiem Panu
dzisiaj, jeśli potrzebuje Pan takie informacje, to podamy.
Radny Stanisław Lewandowski – Tak, tak, bo będziemy drążyć cały czas, nie tak,
że wysłuchaliśmy i na tym kończymy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski Pani Dyrektor,
jeżeli dobrze pamiętam, powiedziała Pani, że z terenu Gostynina jest około 706
bezrobotnych?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Tak w tym 392, to
kobiety.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Czy to są osoby
długotrwale bezrobotne, czy mają prawo do zasiłku?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Dokładnej
informacji nie przygotowaliśmy, bo to nie odnosi się do realizacji zadań
regulaminowych, ale przygotowałam się, Pan Przewodniczący również to ma, to co
mogłam przygotować tak na szybko, są to bezrobotni z Miasta Gostynina, stan na 30
wrzesień, według wykształcenia, według czasu pozostawania bez pracy. Ogółem do
jednego miesiąca, osoby, które są u nas w ewidencji, to 96 osób, jest to 13%, w tym
34 kobiety. Od 1 do 3 miesięcy jest 123 osoby, jest to 17% w tym 51 kobiet. Od 3 do
6 miesięcy 93 osoby w tym 45 kobiet, od 6 do 12 miesięcy 94 osoby, w tym 53
kobiety. Od 12 do 24 miesięcy 101 osób, w tym 60 kobiet. Powyżej 24 miesiąca jest
215 osób w tym 142 kobiety.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Ile jest procent z
ostatniego przedziału?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – 29,8 %. To odnosi
się do liczby 706 osób o które Pan pyta.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Jakie działania
najczęściej państwo stosujecie wobec tych bezrobotnych?. Bo jak patrzyłem na oferty
pracy, to z terenu Gostynina jest powyżej 30 ofert pracy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Pozyskujemy oferty
od pracodawców, w 2018 roku pozyskaliśmy 798 ofert, aczkolwiek wszystkich ofert
było 1329.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Rozumiem, że
proponujecie Państwo, oczywiście tym, którzy spełniają kwalifikacje do podjęcia tej
pracy, to z reguły są odmowy, jak to się kształtuje?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Większość osób nie
chce pracować.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Rozumiem, że jest to
kwestia wynagrodzenia?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Myślę, że kwestia
wynagrodzenia i zasada „nie chcę bo nie chcę”, nie będę teraz publicznie mówić
jakie ja mam zdanie na ten temat, ale najczęściej tak jest, że osoby nie chcą
pracować. Młodzi ludzie nas opuszczają, bo widać to po bonach, jakie środki idą na
zasiedlenie, też po statystykach widać, że coraz mniej osób rejestruje się u nas.
Liczba bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – z
wykształceniem wyższym było 8 osób, z policealnym i średnim zawodowym 2
osoby, średnie ogólne kształcące 9 osób, zasadnicze zawodowe 3 osoby, to są
absolwenci, więc liczby mówią same za siebie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – A z tych 706 osób,
ile osób ma prawo do zasiłku?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Nie powiem Panu,
powiem dlaczego, dlatego, że to było na 2018 rok. Za 2019 rok wyciągnęłam
najważniejsze dane, mam ogółem, nie mam konkretnie. Ile osób było z zasiłkiem dla
powiatu mogę to Panu podać, zaraz znajdę i przeczytam.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Dobrze, jeszcze
jedna rzecz odnośnie grup wiekowych, jak to jest rozłożone?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Dałam Panu
Przewodniczącemu taki wykaz, proszę sobie zobaczyć jest tam wszystko
wyszczególnione – czas pozostawania bez pracy, wiek, wykształcenie i staż pracy
ogółem danych osób.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę Państwa wczoraj była
komisja, ja prosiłem o pewne syntetyczne dane, w Biurze Rady będzie struktura
bezrobocia. Chciałem zwrócić uwagę na jedna ciekawą rzecz, Panią Katarzynę pewnie też
to zainteresuje, dostałem materiał dzisiaj rano, uważam, że jest to jakby inny kierunek,
który można by analizować, mianowicie w latach 2016-2018 udzielono 231 dotacji, ale
pojawia się problem efektywności tej dotacji. Ta efektywność nie jest wysoka, z miasta
udzielono 134 dotacje, a nadal prowadzi działalność 51 podmiotów, to jest niezależne od
Pani Dyrektor, są to umiejętności ludzi, którzy otrzymali dotację do prowadzenia
działalności gospodarczej.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Wrócę do tego co
mówiłam, Pani mówi, że wniosek jest skomplikowany.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Już nie wracajmy do tego.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Tylko, co chcę
powiedzieć, że wnioski, które są przygotowane na kopiuj, wklej, to są to wnioski
najczęściej osób, które tylko i wyłącznie, prowadzą działalność nie dłużej jak jest

wymagana, żeby uzyskać 20.000,00 zł., więc proszę sobie odpowiedzieć na pytanie,
czemu jest taka efektywność.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Pani Dyrektor zgodzimy się, że
to nie jest tylko sprawa przygotowania wniosku, bo problem działalności jest
problemem dość skomplikowanym.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski –
skończyć swoją kwestię, Pani Dyrektor proszę o te informacje.

Ja chciałem tylko

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz –
kopię.

Dam Panu swoją

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – Jaką szansę mają
mieszkańcy, którzy są powyżej roku na bezrobotnym na znalezienie pracy?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Ja mówię otwarcie i
nie ukrywam tego, że osoby nie chcą pracować, w tym roku pojawiło się takie
zjawisko, osoby nie chcą iść do pracy, bo twierdzą, że po pierwsze jest za małe
wynagrodzenie, a po drugie „nie chce iść do pracy, bo nie”, przynoszą zaświadczenia
na druku L4, że są chorzy, przynoszą zaświadczenia z poradni psychiatrycznej.
Mówiłam już wczoraj na komisji, że doszło do takiej sytuacji iż lekarz z MEDICUSA
zadzwonił do mnie i zapytał się, co się dzieje w Powiatowym Urzędzie Pracy, że
bezrobotni nagminnie przychodzą i wręcz na nich wymuszają zaświadczenia. To nie
są pojedyncze sytuacje, to jest nagminne.
Radny Stanisław Lewandowski – Z poradni psychiatrycznej to depresja?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Nie jest napisane,
jest napisane, że dana osoba leczy się w poradni psychiatrycznej i nie jest zdolna
podjąć jakiegokolwiek zatrudnienia w okresie 3 miesięcy.
Radny Stanisław Wróblewski – Mam prośbę, ponieważ nie jestem ekonomistą, a
pojawiło się pojęcie jak „bony na zasiedlenie”. Proszę mi zweryfikować moją
wiedzę, o co w tym chodzi?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Bon na zasiedlenie
to pomoc zrealizowana od Państwa, że osoba do 30 roku życia, podam na
przykładach: jest absolwent, który skończył liceum ogólnokształcące, dalej chce
studiować, chce studiować zaocznie, wyjeżdża do Warszawy i na terenie Warszawy
szuka sobie pracy, okazuje się, że pracę znajduje. Następnie zgłasza się do naszego
urzędu w Gostyninie i składa wniosek o przyznanie bonu, tylko za czym, my
podpiszemy umowę z taką osobą bezrobotną, ta osoba nie może tej pracy podjąć, ona
musi mieć zapewnioną pracę, ma na to 6 miesięcy, ale najczęściej jest tak, że wracają

do nas absolwenci, którzy znaleźli pracę w Warszawie i mają zapewnianie, że ten
pracodawca przyjmie ich na co najmniej 6 miesięcy.
Radny Stanisław Wróblewski – Czyli jak dobrze rozumiem, my płacimy naszym
obywatelom, za to, że zatrudniają się i szukają pracy poza Gostyninem?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz –
warunek.

Tak, taki jest

Radny Stanisław Wróblewski – Nie lepiej dotować naszych, którzy zatrudniają się
na miejscu, a nie za to, że uciekają naszego miasta.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Ale musi wyjechać
co najmniej 100 km. dalej. Takie są przepisy, my nie mamy na to wpływu. Panie
Dyrektorze proszę mi odpowiedzieć, gdzie te osoby mają znaleźć tutaj pracę?
Radna Katarzyna Bryłka – Chcemy stworzyć im lepsze warunki tutaj, aby zostali,
aby nie wyjeżdżali, aby tu płacili podatki.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz –
pieniądze, młodzież nie chce pracować za takie pieniądze.

Ale nie za te

Radny Bogdan Ozimek – Jaki jest procent porzucania pracy?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Takich statystyk nie
prowadzimy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Pozostaje mi bardzo
podziękować, widzę, że musimy się częściej spotykać, ponieważ widać, że
problematyka wszystkich bardzo interesuje.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Panie
Przewodniczący ja bardzo chętnie spotkałabym się z pracodawcami, z Państwem i
chciałabym, żebyście wysłuchali opinii z dwóch stron, bo to nie jest tak pięknie jak
się każdemu wydaje i z tymi bezrobotnymi. Proponuję jakieś spotkanie, możemy
wezwać bezrobotnych z waszego terenu, Pan Burmistrz przybędzie, zresztą myślę, że
Pan Burmistrz wie jak to wygląda w rzeczywistości, więc to nie jest tak, że ludzie
narzekają iż nie mają pracy, mają, często pracują na czarno poza granicami
Gostynina, różnych metod się chwytają, żeby tylko nie dostać oferty z Urzędu Pracy.
 informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych ze
zwalczaniem bezrobocia.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił informację o realizacji zadań
związanych ze zwalczaniem bezrobocia – treść informacji stanowi załącznik do
protokołu.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Dodam, że od tego roku, nastąpiła pewna
nowość, w ramach robót publicznych w pierwszej kolejności Urząd Miasta ma za
zadanie zatrudnić osoby, które nie płacą alimentów. Niestety efektywność tych prac
jest znikoma, ale takie są przepisy. Mocno się zastanawiamy, czy jest sens, aby w
przyszłości było to na takiej zasadzie.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Ja rozumiem, więc
w tym momencie nie możemy zaplanować, że np. tych środków nie zrealizujemy,
jeśli mamy limit, Państwo przyznaje nam te środki, to musimy coś z tymi środkami
zrobić. Jeśli zostają nam środki, to jeżeli możemy oczywiście – przesuwamy na coś,
co jest korzystne dla bezrobotnych, akurat w tym przypadku są to działalności i bony.
Pani radna bardzo często korzysta z naszej pomocy, więc na pewno wie, jak jest to
wszystko rozpatrywane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę Państwa mam taką
propozycję, mianowicie punkt dotyczący zwalczania bezrobocia pojawia się w
październiku, ale Pani Dyrektor wczoraj na komisji mówiła, że jej łatwiej mówić o
zamkniętym roku, więc mam taką propozycję i tak będę rekomendował, żeby w
planie pracy na rok 2020 bezrobocie byłoby przeniesione na miesiąc luty-marzec.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Tyszkiewicz – Zawsze było w
kwietniu. Mamy wtedy pełną wiedzę, jak zostały środki za dany rok
rozdysponowane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – W tak zwanym międzyczasie
odnośnie tego, co mówił Pan Radny Stanisław Wróblewski mam zrzut z ekranu, Pan
Radny nie brał udziału w głosownia, także przepraszamy za pomyłkę.
Do punktu 8
Sport w Gminie Miasta Gostynina.
 informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych oraz Pływalni
Miejskiej o funkcjonowaniu jednostek,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiesław Adamski Przedstawił informację o funkcjonowaniu jednostek – treść informacji stanowi
załącznik do protokołu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiesław Adamski - Odnośnie
pytania, które zadał pan Radny Wróblewski na komisji odpowiadam – uzupełnienie
nawierzchni Kauczuk FBR i posiadam też atest higieniczny oddany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego.
Radny Stanisław Lewandowski – W perspektywie jest modernizacja stadionu, na
pewno w przyszłości będzie łatwiej rozmawiać o pieniądzach, jestem przekonany, że
obiekt będzie z prawdziwego zdarzenia. W projektach, które Pan Dyrektor wymienił
uciekła mi strzelnica sportowa, czy jest ona przewidywana, czy nie w najbliższej
perspektywie?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiesław Adamski – Nie ma w
przyszłości budowy takiej strzelnicy, w planie modernizacji obiektu nie ma takiego
działania.
 informacja Burmistrza Miasta o funkcjonowaniu Gostynińskiego
Szkolnego Związku Sportowego,
 informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego ALFA Gostynin
o funkcjonowaniu klubu,
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Poproszę o wystąpienie w tym
temacie Pana Lucjana Ogłodzińskiego, jednocześnie Pan Lucjan z upoważnienia
Prezesa Tomasza Kujawy przedstawi informację o funkcjonowaniu Klubu
Sportowego ALFA. Pan Tomasz Kujawa nie mógł przybyć na sesję ponieważ trwają
zawody sportowe i obowiązki nie pozwoliły mu na przybycie.
Sekretarz Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego Lucjan Ogłodziński Przedstawił informację o funkcjonowaniu Gostynińskiego Szkolnego Związku
Sportowego, oraz Klubu Sportowego ALFA Gostynin – treść informacji stanowi
załącznik do protokołu.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji.
 informacja Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Gostynin
o funkcjonowaniu klubu,
Prezes Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Jacek Marciszewski – Przedstawił
informację o funkcjonowaniu Klubu – treść informacji stanowi załącznik do
protokołu.

Radny Stanisław Lewandowski - Chciałem zapytać Pana Prezesa, czy czynicie
starania w celu pozyskania sponsorów nowych, jak to na dzień dzisiejszy wygląda,
bo wiadomo, że to rokuje o dalszym powodzeniu?
Prezes Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Jacek Marciszewski – Oczywiście
tak, te starania są prowadzone, udaje nam się pozyskiwać, co roku mamy wpływy od
sponsorów. Wpływy są różnej wysokości, mniejsze lub większe, ale są.
Radny Czesław Jaśkiewicz – Sezon jesienny dla seniorów zaczął się źle, obawiałem
się, że będzie bardzo źle, ale następne wyniki wykazały, ze drużyna się
skoncentrowała i zaczęła zwyciężać, chyba 6 zwycięstw, to dobrze rokuje.
Prezes Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Jacek Marciszewski – Mamy 10
rozegranych spotkań, z czego 5 wygranych.
 informacja Prezesa Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
Handball Team SKRWA Gostynin o funkcjonowaniu klubu,
Trener Klubu Tomasz Popis - Przedstawił informację o funkcjonowaniu Klubu –
treść informacji stanowi załącznik do protokołu.
Radny Bogdan Ozimek – Z czego może brać się według Pana niechęć, bo tak
zrozumiałem, sporej części nauczycieli do prowadzenia zajęć, słyszałem o tak
zwanym „strajku włoskim”.
Trener Klubu Tomasz Popis - To nie ma z tym związku.
Radny Bogdan Ozimek – A jaka jest siła przebicia na przyszłość przez Pana, czy już
dał Pan spokój?
Trener Klubu Tomasz Popis - Przyszedłem tu 3 lata temu i mając doświadczenie w
kliku klubach, nie w jednym, widzę biorąc pod uwagę chęć dzieci oraz wysokość
płacenia składek rodziców przyszłość w tej dyscyplinie. Zadał Pan pytanie z czego to
wynika - z niechcenia, po prostu ludzie nie chcą pracować. Natomiast jeden
człowiek w tej szkole podjął rękawice i chce pracować mimo tego, że szkoli w
ALFIE inne dzieci, ma na co czas poświęcać, wziął jeszcze jedną rzecz, wydaje mi
się, że nie z tytułu pieniędzy, ale z tytułu tego, iż jest profesjonalistą.

Radny Stanisław Wróblewski - Pozwolę się nie zgodzić z Panem, bo uważam, że
nie jest to niechcenie, lenistwo, absolutnie. My jesteśmy małym ośrodkiem jeśli
chodzi o Gostynin i porywanie się na dyscypliny, takie które są bardzo licznie
obsadzone zawodniczo, jest bardzo trudne przebicie się, natomiast dla takich małych
ośrodków inne dyscypliny sprawdzają się, taką jest chociażby tenis stołowy,
dziewczyny z pałeczkami, to gwarantuje szybsze osiągnięcie efektów wymiernych,
natomiast piłka ręczna jest konkurencyjna i to bardzo, to jest obszar do analizowania,
poza tym tradycje. Walka z tradycjami, jest walką ze zwyczajami dnia codziennego.
Już kiedyś rozmawialiśmy, nie było dobrego wejścia w pierwszym kontakcie i to się
jakoś ciągnie do dnia dzisiejszego, że nie możecie się Państwo dogadać. Każdy z tych
nauczycieli w-f ma swój obszar, któremu poświęca masę czasu, nie dogadaliście się i
stąd jest taki problem, nie sądzę, że jest to zwykłe lenistwo nauczycieli.
Trener Klubu Tomasz Popis - Powiedział Pan przed chwilą o tradycjach, o
sukcesach, a ja powiem inaczej – piłka ręczna jest to gra zespołowa, zrzesza
rzeczywiście, tak jak Pan powiedział dużo więcej dzieci, a przecież chodzi o to, żeby
dać dzieciom możliwość ruchu, zainteresowania, pasji, aby nie było żadnego
rozstroju w wychowaniu. Albo nastawiamy się na sukces i szkolimy jednostkę, a
reszta jest wyrzucona, jako margines, albo dajemy możliwość rozwoju dużo większej
liczbie dzieci. W Gostyninie, jeśli chodzi o dyscyplinę nie jest celem Mistrzostwo
Polski, tylko możliwość ruchu, eliminowanie wad postawy, chyba to na tym polega.
Radny Stanisław Wróblewski – Wszystkie te próby, które panowie reprezentujecie
mają to samo na celu i skutecznie w różny sposób realizują.
Trener Klubu Tomasz Popis – Pan Radny powiedział, że się nie dogadaliśmy, bo
nauczyciele z tej szkoły negują, dlatego te klasy sportowe nie mogą powstać.
Radny Bogdan Ozimek – Zrozumiałem to, jako tłumienie chęci dzieci do realizacji
celów, wspieram Pana myśl.
Trener Klubu Tomasz Popis – Dziękuję bardzo.
Radny Stanisław Lewandowski – Tytułem uzupełnienia, bo swego czasu też
organizowałem turnieje piłki ręcznej, ale to lata odległe, turnieje zakładowe i też był
problem ze skompletowaniem zespołów, nawet w takich dużych zakładach jak
ówczesny POLAM, nie mniej jednak, zainteresowanie w tamtym okresie piłką ręczną

było bardzo wysokie z tymże niebyło warunków, tak jak dzisiaj. Dlatego ja bardzo
popieram Pana kierunek, bo otwiera Pan nowy kierunek, który jest niezwykle
przydatny dla ludzi młodych, jest to gra twarda, zdecydowana, ruchowa i buduje
charakter człowieka.
Radny Czesław Jaśkiewicz – Też wspieram trenera, jest duża grupa dzieci
wspierana przez rodziców, a to jest bardzo ważne, rodzice pokrywają spore koszty,
trochę się źle czuję, że nauczyciele odmówili trenerowi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Trudno też zmusić, to jest stan,
który jest stanem faktycznym.
Trener Klubu Tomasz Popis – Kończąc moją wypowiedź, zapraszam na trybuny w
najbliższą niedzielę o godzinie 13:00, gramy z Uniwersytetem RADOM, powiem
tylko, że na nasze mecze potrafi przyjść pełna hala ludzi, gdzie ludzie stoją, bo nie
mają gdzie usiąść. Hala ul. Kutnowska 7a.
 informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Education
Gostynin o funkcjonowaniu klubu.
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Education Marcin Mofina –
Przedstawił informację o funkcjonowaniu Klubu – treść informacji stanowi załącznik
do protokołu.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji.
 informacja Prezesa Klubu Sportów Walki K.O. FIGHT TEAM Gostynin o
funkcjonowaniu klubu,
Prezes Klubu Sportów Walki K.O. FIGHT TEAM
Krzysztof Osmałek –
Przedstawił informację o funkcjonowaniu Klubu – treść informacji stanowi załącznik
do protokołu.
Prezes Klubu Sportów Walki K.O. FIGHT TEAM Krzysztof Osmałek – Będę
pewnie kierował wniosek formalny do Pana Przewodniczącego oraz Pana
Burmistrza, ponieważ w związku z ciągłym rozwojem i zwiększaniem ilości naszych
grup, potrzebowalibyśmy dostosować naszą salę, do tych wymogów. W tej chwili
trenuje na 70 metrach, jednak przy 30 osobach jest to trochę mało, mamy możliwość
poszerzenia się w MCK i liczymy, że rada i miasto nam pomoże.

Radny Stanisław Lewandowski - W związku z tym, że walki obronne są na czasie,
czy przewiduje Pan w ramach rozwoju sportów obronnych posługiwanie się mieczem
samurajskim?
Prezes Klubu Sportów Walki K.O. FIGHT TEAM Krzysztof Osmałek – Nie
mam niestety uprawnień do prowadzenia tego typu zajęć, także niestety nie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – A czy są to tylko
mężczyźni, czy kobiety również?
Prezes Klubu Sportów Walki K.O. FIGHT TEAM Krzysztof Osmałek – Mamy
kilkoro dziewcząt, kobiet, które trenują o powiem, że jedna dziewczyna zajęła w
zawodach trzecie miejsce, zdobyła brązowy medal.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – A w jakim wieku
przyjmujecie do Klubu?
Prezes Klubu Sportów Walki K.O. FIGHT TEAM Krzysztof Osmałek – Jest
grupa poczatkująca, zniżamy ten wiek do 15 roku życia, grupa zawodnicza to
chłopaki, którzy muszą jakiś poziom osiągnąć, więc wiadomo, że nie są to 16latkowie, tylko dorośli ludzie, którzy wchodzą w sport. Żeby też nie było, że nie
prowadzę zajęć dla dzieci, ponieważ prowadzę tylko w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Gostynina, jest to „Akademia małego mistrza” i tam jest
grupa 6-9, to są zajęcia sportowe dla dzieci, ale nie wchodzące w zakres działalności
Klubu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – To jeszcze zapytam
o drugą grupę – emerytów- też jakieś zajęcia macie?
Prezes Klubu Sportów Walki K.O. FIGHT TEAM
Krzysztof Osmałek –
Współpracujemy z klubem z Płocka „Akademia Goryla” w której została stworzona
grupa 35+ i jest dość duże zainteresowanie, także jeśli uda nam się zwiększyć sale i
poszerzyć możliwości, to na pewno będziemy próbować w Gostyninie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Co do Sali to doradziłbym
rozmowę z Panią Dyrektor, bo wydaje mi się, że jest to w jej gestii, aby ewentualnie
do Pana Burmistrza kierować wnioski.

Prezes Klubu Sportów Walki K.O. FIGHT TEAM
Krzysztof Osmałek –
Wspólnie z Panią Milczarek wystosujemy stosowne pismo odnośnie zabezpieczenia
środków.
 informacja Prezesa Klubu Żeglarskiego HALS o funkcjonowaniu klubu,
Prezes Klubu Żeglarskiego HALS Tomasz Reszkowski - Przedstawił informację o
funkcjonowaniu Klubu – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.
Radny Stanisław Lewandowski - Jaki Państwo posiadają sprzęt, mówię o łodziach?
Prezes Klubu Żeglarskiego HALS Tomasz Reszkowski - Posiadamy sprzęt, który
pozwala nam prowadzić zajęcia dla najmłodszej grupy, są to jachty OPTYMIS, przez
kilka lat zakupiliśmy 6 takich jachtów, ze środków, które dostawialiśmy w ramach
realizacji projektu od miasta. 3 zakupiliśmy od Marszałka dla najmniejszej grupy,
posiadamy jachty Omega, dla grup ponadgimnazjalnych i posiadamy profesjonalny
jacht sportowy dla seniorów, jacht kabinowy, klasa mikro, technologicznie
zaawansowany sprzęt, włókno węglowe, który pozwala wziąć udział w zawodach
tak wysokiej rangi, jakim są Mistrzostwa Świata.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Dziękuję Prezesom za
przybycie. Ogłaszam 10 min. przerwy.
(po przerwie…)
Do punktu 9
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał informację
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta dotyczącą oświadczeń
majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Gostyninie za rok 2018 –
nie stwierdzono nieprawidłowości – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wpłynęło pismo Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Gostyninie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za

2018 rok. Pan Naczelnik pisze w piśmie również o pewnych ogólnych uwagach, nie
są to uwagi dotyczące tych oświadczeń, ale ogólne, prewencyjne, zachęcam do
przeczytania ich, pismo będzie w Biurze Rady.
Do punktu 10
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku
szkolonym 2018/2019.
Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek – Przedstawiał informację o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolonym 2018/2019 – treść
informacji stanowi załącznik do protokołu.
Radny Stanisław Lewandowski – W związku z tym, że Gimnazja przechodzą do historii,
chciałbym wiedzieć jak wygląda na dzień dzisiejszy obłożenie szkół tzn. jakie są proporcje
uczniów uczęszczających i o możliwościach szkoły, dotyczy SP1, SP3, SP5, każdej z
osobna.

Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek – Mogę powiedzieć ile jest w każdej szkole,
Szkoła Nr 3 jest w dwóch budynkach, wiem ile jest klas, mogę powiedzieć ile jest
oddziałów na dzień dzisiejszy w każdej szkole, natomiast jakie mają szkoły
możliwości, to trudno mi powiedzieć, musieliby o tym powiedzieć bezpośrednio
Dyrektorzy, określić ile mają sal lekcyjnych, ile mogą klas jeszcze wygospodarować,
czy w ogóle mogą jeszcze jakieś sale wygospodarować.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Nie ma więcej pytań, więc
stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Miasta Gostynina w roku szkolonym 2018/2019.

Do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych
klas Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek – Przepisy wprowadzające nowe prawo
oświatowe powodują, że organ stanowiący jednostki samorządu, zobowiązany jest do
podjęcia do 30 listopada uchwały stwierdzającej zakończenie działalności
gimnazjum, a jak wiemy w tej chwili gimnazja już nie funkcjonują, nie ma klas
gimnazjalnych. Ustawowy obwiązek spada na organ stanowiący.

(obrady opuścił radny Stanisław Wróblewski…)
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 107/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych
klas Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.
Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek – Jest to ta sama sytuacja, jak w powyższej
uchwale, tylko dotyczy Gimnazjum Nr 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 108/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, albo w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
(przybył Radny Stanisław Wróblewski…)
Starszy Pracownik Socjalny MOPS Małgorzata Wojciechowska – Przeczytam
uzasadnienie do zmiany tej uchwały. Obowiązek zmiany Uchwały Nr 343/LXIX/2017 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi wynika ze zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) art. 97 ust. 1a, brzmi „…Jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego,
opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na
osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego
dochodu”. Obrazuje to § 3, który został zmieniony w uchwale pkt 1. „odpłatność za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, nie może być wyższa niż
30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej
do schroniska dla osób bezdomnych. Punkt 2 dotyczy schronisk dla osób bezdomnych z
usługamiopiekuńczymi „odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, z usługami
opiekuńczymi, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego dla osoby
samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie może być wyższa niż 50% dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych posiadających dochód powyżej kryterium dochodowego dla osoby samotnie
gospodarującej lub osoby w rodzinie ustala się zgodnie z tabelą zamieszczoną w uchwale, jest ona
trochę inna w stosunku do tej pierwszej, żeby było sprawiedliwie.

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 109/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Miasta Gostynina.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Gostynina stanowiący
załącznik do uchwały, którą Państwo posiadacie został opracowany w związku z
Programami Ochrony Powietrza obowiązującymi w Województwie Mazowieckim.
Samorządy Gminne zostały zobowiązane do opracowania tego programu w związku
ze stwierdzeniem występowania przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu. Jest 96 gmin na
terenie Województwa w tym Miasto Gostynin. Zgodnie z załącznikiem do uchwały
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w załączniku 4 wskazane zostały działania
naprawcze, które Gmina Miasta Gostynina musi podjąć i to zostało opisane w
Programie Ograniczenia Niskiej Emisji, między innymi jest to ograniczenie emisji z
systemów grzewczych poprzez realizację zadań wskazanych w tym programie oraz
opracowanie tego programu. Miasto Gostynin jest zobowiązane do osiągnięcia efektu
ekologicznego na poziomie 21,81 mg/rok PM 10 do 2024 roku. Program
Ograniczenia Niskiej Emisji zawiera następujące elementy: inwentaryzację źródeł
ciepła na terenie miasta. Inwentaryzacja była robiona poprzez rozsyłanie ankiet wraz
z pismem przewodnim do wszystkich gospodarstw domowych na terenie miasta za
pośrednictwem poczty. Mieszkańcy mieli możliwość przesłania ankiet zwrotnie w
formie formularza internetowego umieszczonego na stronie Urzędu, mailowo, pocztą
lub osobiście w Urzędzie Miasta. Zwrotnie otrzymaliśmy 128 ankiet. Ponadto w
Programie Ograniczenie Niskiej Emisji określone zostały zasady i priorytety
likwidacji lub wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne systemy grzewcze,
analiza techniczna i ekonomiczna planowanych przedsięwzięć, zakres realizowanych
przedsięwzięć, obliczenia planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego,
harmonogram rzeczowo – finansowy, realizacja poszczególnych przedsięwzięć,
zasady kwalifikacji udziału w programie, wzór wniosku o dotację oraz wzór umowy
z uczestnikami programu. Zakres rzeczowy Programu Niskiej Emisji przewiduje
likwidację 500 sztuk nisko sprawnych kotłów na paliwa stałe z zakupem i instalacją
500szt. nowych kotłów na gaz oraz likwidacją 100 szt. nisko sprawnych kotłów na

paliwa stałe z zakupem, instalacją 100 szt. nowych kotłów na paliwa stałe
spełniających wymagania ekoprojektu. Przewiduje się udzielanie dotacji z budżetu
miasta dla mieszkańców. Przed dzisiejszym posiedzeniem sesji zostały Państwu
dostarczone dwie strony z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, które będą w
związku z wczorajszym posiedzeniem komisji i ustaleniami, które zapadły
zmienione, zostały naniesione poprawki do programu, stąd strona 22 i 23 będą
wymienione i w tym kształcie załącznik do uchwały będzie podjęty. Przewidziana
jest dotacja, która może być udzielana wyłącznie na dofinasowanie prac: demontaż
starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, podłączenie
do sieci ciepłowniczej, podłączenie do sieci gazowej, rozprowadzenie pionów w
budynku wielorodzinnym, prace budowlane mające na celu przystosowanie
pomieszczeń na cele grzewcze. Dotacją objęte są urządzenia wyłącznie fabrycznie
nowe i zamontowane po raz pierwszy spełniające normy i dopuszczone do
użytkowania na terenie Polski. Dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów
kwalifikowanych i inwestycji, jednak nie więcej niż: dla kotłów na gaz spełniających
wymagania ekoprojektu tj. do 3.000,00 zł. brutto, podłączenie do sieci ciepłowniczej
2.000,00 zł. brutto, dla kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu
3.000,00 zł. brutto, dla lokalów w budynku wielorodzinnych 2.000,00 zł., nie udziela
się dotacji na wykonanie prac projektowych, zakup urządzeń grzewczych
niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań, czyli przenośnych, refundację
wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy, na pokrycie kosztów
eksploatacji źródła ogrzewania, zmianę ekologicznego ogrzewania na inne
ekologiczne systemy grzewcze. Podstawą udzielania dotacji będzie złożenie wniosku
o udzielenie dotacji w sposób określony w ogłoszeniu o naborze wniosków w danym
roku. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i zgodnie z
tym zakresem rzeczonym realizowanych przedsięwzięć, oraz z harmonogramem
rzeczowo – finansowym realizacji poszczególnych przedsięwzięć założenia są takie,
że od 2020 do 2024 roku włącznie z budżetu miasta na te dofinasowania planuje się
przeznaczyć po 30.000,00 zł. w skali roku.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Gostynina stanowi załącznik
do protokołu.
Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna
wraz z poprawką zmiany haromonogramu finasowo – rzeczonego.
Radna Katarzyna Bryłka – Chciałam zapytać czy w dofinasowanie w wysokości
50% kosztów na kotły, nie wchodzi usługa tylko sam sprzęt fabrycznie nowy?
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Tak, 50% dofinasowania, nie więcej
niż 3 tys.

Radna Katarzyna Bryłka – Czy nie ma tutaj żadnego ograniczenia w powierzchni
domu?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Nie ma. Muszą to być osoby fizyczne w budynku, gdzie nie jest prowadzona
działalność gospodarcza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 110/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 15
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Szanowni Państwo, przedłożony projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki tej opłaty, przewiduje zwiększenie opłat za odbiór odpadów mianowicie za
odbiór odpadów, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny przewiduje się
kwotę 18,00 zł. od osoby, w przypadku zbierania i odbierania odpadów
niesegregowanych przewiduje się stawkę 36.00,00 zł od osoby. Proponuje się wyższe
stawki za odbieranie odpadów z uwagi na niedobory finansowe z tytułu poniesionych
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie miasta.
Przypomnę, że na dzień dzisiejszy obowiązują stawki 11 zł i 21 zł. od osoby. Stawki
zaproponowane w uchwale zgodne są z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, mianowicie Rada Gminy ustalając stawki opłat nie może przekroczyć w
przypadku segregacji kwoty wyższej niżeli 33.86 zł., jest to 2% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogólnie na dzień dzisiejszy, w
przypadku kwoty za odpady, które nie są segregowane wysokość tej stawki nie może
być niższa niż dwukrotność stawki za odpady segregowane, jednak nie może być
wyższa niż czterokrotność stawki za odpady segregowane. Na dzień 30 września

2019 roku, według złożonych deklaracji systemem objętych jest 15.387 tys. osób z
czego 14.773 osoby zadeklarowały segregację 614 osób zbiera odpady mieszane.
Jeśli zachowamy stawki, które obowiązują na dzień dzisiejszy, czyli 11 zł. i 21 zł., to
wpływy miesięczne z tego tytułu, przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy płacą
tj.175.397,00 zł., gdzie na dzień dzisiejszy opłata za odbiór i zagospodarowanie
odpadów w firmie, która świadczy usługi na rzecz miasta to 313.041,24 zł., czyli
137.644,24 zł. na dzień dzisiejszy gmina do tej opłaty dla firmy dokłada. Pomijam
kwotę funkcjonowania systemu, czyli obsługa administracyjna, edukacja
ekologiczna, są to koszty, które jeszcze ponadto Gmina Miasta Gostynina ponosi.
Jeżeli zostanie zmieniona uchwał i zostaną przyjęte zaproponowane stawki, 18 zł.
i 36 zł. wpływy w skali miesiąca to 288.018 zł., czyli i tak w 100% nie będzie
rekompensowało to miesięcznych kosztów, ale znacznie zmniejszą się niedobory,
jeśli zostawimy dzisiejsze stawki, to w przyszłym roku ponad 1.651.000,00 zł. Gmina
Miasta Gostynina będzie musiała dołożyć do funkcjonowania systemu.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Radny Stanisław Wróblewski – Mam pytanie – jako, że w ustawie o której Pani
Naczelnik mówiła jest zapisane, że Rada Gminy uchwala Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy, próbowałem znaleźć ten regulamin w naszych
zasobach i nigdzie nie znalazłem, nie wiem, czy jest taki?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Jest oczywiście opublikowany najświeższy, na głównej stronie Urzędu Miasta jest
zakładka „Gospodarka odpadami” i tam jest najświeższy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Mała uwaga
formalna, od wczoraj jest nowy tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, czyli należy tylko zmienić w główce Dziennik Ustaw z 2019
poz. 2010.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 9: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder
Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.

Przeciw – 2: (Jaśkiewicz Czesław, Majchrzak Tadeusz)
Wstrzymało się- 1: (Wróblewski Stanisław)
Radny Grzegorz Raciborski nie brał udziału w głosowaniu.
UCHWAŁA NR 111/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków
transportowych w roku 2020.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo został przygotowany
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych. Co roku Minister Finansów obwieszcza górne granice stawek
kwotowo podatków i opłat zrewaloryzowanych o wskaźnik inflacji, w tym roku jest
to 1,8%. Rada Gminy ma uprawnienia, że może uchwalić maksymalne stawki
podatku ogłoszone przez Ministra, ale może również te stawki uchwalić inne, niż
podane w obwieszczeniu. Jeżeli chodzi o stawki dla podatku od środków
transportowych ze względu na to, że wzrosły one o 1,8% Pan Burmistrz przygotował
uchwałę ze stawkami, które zostały uchwalone w ubiegłym roku, bez podnoszenia
kwot.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski
Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,
Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 112/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 17
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w roku 2020.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Kolejna uchwała w sprawie ustalenia
rocznych stawek podatku z tym, że ta uchwała dotyczy podatku od nieruchomości na
2020 rok. Również tutaj Minister Finansów ogłasza górne granice kwotowe stawek,
podobnie jak w poprzednim przypadku powiększając o wskaźnik inflacji. Została
przedstawiona przez Pana Burmistrza propozycja zwiększenia stawek podatku od
nieruchomości. Dodam, że podatek od nieruchomości stanowi jedno z dwóch
głównych źródeł dochodów własnych z którego realizowane są zadania, jakie
nakładają na gminę przepisy. Od trzech lat stawki nie były podnoszone w naszym
mieście. Skutkiem finansowym przyjęcia tej uchwały będzie zwiększenie dochodów
z tego tytułu o kwotę 924.061,00 zł. Podatnicy mogą skorzystać ze zwolnień,
funkcjonują u nas uchwały w sprawie ulgi ekologicznej, od nowo wybudowanych
budynków lub ich części oraz w sprawie pomocy regionalnej, uchwała dla
przedsiębiorców, uchwała w sprawie pomocy de minimis, tu można skorzystać ze
zwolnienia.
Radny Bogdan Ozimek – O ile procent jest przeciętny wzrost?
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – O 1,8% maksymalne stawki.
Radny Bogdan Ozimek – W stosunku do tego co było 3 lata temu, a jest teraz?
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Około 5-10%. Około 10%.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tylko stawka do stawki, nie ogólnie, tylko
poszczególne stawki. Wzrost rocznego kosztu dla podatników to w przypadku domu
jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 100 metrów posadowionego na działce
500 m² w przyszłym roku zapłaci więcej w stosunku do bieżącego roku o 27 zł, co
stanowi miesięcznie 2,25 zł. Podatnik mieszkający w bloku, posiadający mieszkanie
50m² udział w gruncie 60m² w stosunku do bieżącego roku, więcej zapłaci o 6 zł,
miesięcznie 0,50 zł. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w budynku
50m² na działce 100m² zapłaci w przyszłym roku 110 zł. więcej, w stosunku do roku
bieżącego miesięcznie więcej o 9,25 zł., osoba prawna, taka jak np. nowo otwarty
sklep Dino powierzchni podobna 500m² budynek, 2000 metrów działka, będzie
podatek wyższy w przyszłym roku o 1220 zł. miesięcznie 101,67 zł. – osoby prawne
płacą podatek miesięczny.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 1: Majchrzak Tadeusz
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 113/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 18
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2020.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, przedstawiony projekt
uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów ustala stawkę tej opłaty od jednego
psa posiadanego przez osobę fizyczną, ustala zasady uiszczania tej opłaty oraz oprócz
zwolnień ustawowych wymienionych w uzasadnieniu również dwa zwolnienia
dodatkowe. Proponuje się niepobieranie tej opłaty z dwóch powodów, a mianowicie z
tytułu posiadania psów zaadoptowanych ze schroniska lub odłowionych z terenu
Miasta Gostynina na podstawie zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez
Wydział Gospodarki Komunalnej lub przez schronisko i z tytułu posiadania psów
trwale oznakowanych chipem, mikroprocesorem, tatuażem i poddanych zabiegowi
sterylizacji, również na podstawie zaświadczenia. Stawka zaproponowana 50 zł.,
została w wysokości stawki obowiązującej w bieżącym roku i dodam, ze górna
stawka jest to kwota 125,40 zł. Mamy zarejestrowanych 389 podatników tej opłaty.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 114/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 19
Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2020 rok.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo podajemy Państwu
stawkę przyjętą do wyliczenia podatku leśnego na 2020 rok, jest to kwota
194,24 zł. za 1m³ drewna. Stawka podatku leśnego, która stanowi równowartość
pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczana jest na podstawie średniej ceny sprzedaży
drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy. W przeliczeniu dla 1 h fizycznego lasu na 2020 rok
wynosi 42,73 zł., a dla lasów, które wchodzą w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu 50 %.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Radny Bogdan Ozimek – Ile jest hektarów lasów na terenie miasta?
Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – 50 % powierzchni miasta.
Radny Bogdan Ozimek – Czyli wiemy od jakiej ilości będzie ten podatek?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, mamy wszystkie dane, one stanowią
postawę wymiaru.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Pan Radny otrzyma informację
później. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła informację na temat podatku leśnego
na 2020 rok.
Do punktu 20
Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Podobnie jak w przypadku podatku
leśnego, tak i dla podatku rolnego, stawki są ogłaszane przez Prezesa GUS i stanowią
one podstawę wyliczenia stawki do podatku rolnego, kwota ta wynosi 58,46 zł. za 1
dt. żyta. Podatek rolny wyliczany jest według stawek: dla gruntów rolnych od 1 ha
stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta – 146,15 zł, dla pozostałych gruntów od
1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta – 292,30 zł.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Stwierdzam, że Rada Miejska
przyjęła informację na temat podatku rolnego na 2020 rok.
Do punktu 21
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Gostyninie na 2020 rok.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Przedstawiona uchwała ustala stawkę
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, ponieważ MOSiR w Gostyninie
administruje naszymi obiektami sportowymi: stadionem, halą sportową, kortem
tenisowym i 3 boiskami Orlik. Swoją działalność prowadzi w formie zakładu
budżetowego, który powinien pokrywać koszty swojej działalności z osiągniętych
przychodów. Ponieważ nie uzyskuje w 100% przychodów na pokrycie ponoszonych
kosztów w związku z administrowaniem tych obiektów, ustawa o finansach
publicznych dopuszcza przyznanie przez Radę dotacji przedmiotowej do 50%

kosztów utrzymania. Proponujemy ustalenie rocznej stawki dotacji przedmiotowej,
jako dopłaty do kosztów utrzymania 1m administrowanej powierzchni. Stawki
zostały wyliczone na podstawie przedstawionej przez Dyrektora MOSiR kalkulacji i
zostały ustalone:
1. 3,07 zł do 1m² powierzchni obiektu stadionu przy ul. Sportowej w Gostyninie
2. 48,73 zł do 1m² powierzchni obiektu Hali sportowej przy ul. Kutnowskiej
w Gostyninie
3. 10,90 zł do 1m² powierzchni Kortu tenisowego przy ul. 18 Stycznia
w Gostyninie
4. 21,27 zł do 1m² powierzchni Boiska „Orlik” przy ul. J. Ozdowskiego
w Gostyninie
5. 20,04 zł do 1m² powierzchni Boiska „Orlik” przy ul. Gen. J. Bema w
Gostyninie
6. 15,66 zł do 1m² powierzchni Boiska „Orlik” przy ul. Sportowej
w Gostyninie
Łącznie dotacja przedmiotowa według kalkulacji na 2020 rok wyniesie
556.841,00 zł.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 115/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 22
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo został przedstawiony
projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową miasta na 2019 rok. W tym
projekcie proponujemy zmienić plan dochodów ogółem, oraz plan wydatków
ogółem. Plan zmieni się o 28.230,00 zł. Zmniejszenie dotyczy przeniesienia
dochodów pomiędzy dochodami bieżącymi, a majątkowymi. Dochody bieżące
zmniejsza się o 15.000,00 zł., natomiast zwiększą się o 20.802,00 zł. Dochody
majątkowe zwiększą się o 22.428,00 zł. Wydatki ogółem zwiększą się o 51.573,00
zł., a zwiększą się o kwotę 79.803,00 zł i dotyczy to wydatków bieżących. Jeśli
chodzi o dochody bieżące budżetu to 15.000,00 zł. przenosimy do dochodów
majątkowych, zmniejszając w dochodach bieżących wpływy dopłat z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości, a zwiększają w dochodach majątkowych
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności. W dochodach bieżących o kwotę
20.802,00 zł. zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób
fizycznych. W dochodach majątkowych zwiększa się o kwotę 420 zł. wpływy ze
sprzedaży składników majątkowych. W dziale 750 i 801 zwiększa się o kwotę
7.008,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu Państwa i są to środki na wykonanie
dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania
Miejskiej Szkoły Muzycznej. Wydatki bieżące budżetu, jeżeli chodzi o wydatki na
wynagrodzenia, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz
pracy, te kwoty przenosimy do rozdziału 75495 i one są związane z częściowym
zatrudnieniem pracowników do obsługi monitoringu, a częściowo przesunięcie
pracownika z administracji do wykonywania tych zadań. W rozdziale 75023 o kwotę
17.000,00 zł. zwiększamy wydatki na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. W rozdziale 75495 oprócz wydatków na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń wprowadzamy środki w kwocie 1.230,00 zł. na wydatki
na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 85502
zwiększamy o kwotę 10.000,00 zł. wydatki na świadczenia rodzinne, kwota ta będzie
przeznaczona na Gostynińskie becikowe. Również dokonujemy przeniesienia,
pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zmniejszając o kwotę 10.925,00 zł.
wydatki na zakup usług remontowych w oświetleniu ulicznym, a zwiększając o tę
kwotę wydatki pozostałej działalności w usługach komunalnych, wydatki na zakup
usług pozostałych i ta kwota będzie przeznaczona na czyszczenie separatorów.
Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 116/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 23
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2034.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Oprócz zmian dokonanych w poprzedniej
uchwale, która została podjęta przed chwilą, dokonano zmian na podstawie zarządzeń
podjętych przez Pana Burmistrza.
1. Zarządzeniem nr 110/2019 z dnia 30 września 2019 roku:
 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę
508.888,00 zł, w tym: o kwotę 2.120,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, o kwotę
122.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania
bieżące gmin, o kwotę 5.768,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej i o kwotę 379.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,
związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę
508.888,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 122.000,00 zł na zasiłki stałe, o
kwotę 1.520,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 5.768,00 zł na
zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom „Wyprawka szkolna”, o kwotę 379.000,00 zł na świadczenie
wychowawcze, o kwotę 600,00 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów; przeniesiono

wydatki w kwocie 3.520,00 zł z wydatków rzeczowych na utrzymanie dróg na
wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 5.000,00 zł z wynagrodzeń
bezosobowych na wydatki rzeczowe w Urzędzie Miasta, w kwocie 43.000,00
zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby
pobierające świadczenia rodzinne, w kwocie 2.900,00 zł z wynagrodzeń
bezosobowych i składek od nich naliczanych na wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w Punktach Opieki na dziećmi, w
kwocie 1.887,00 zł z wydatków rzeczowych na składki na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy dla koordynatora projektu „I Ty możesz pływać”
realizowanego w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych, w kwocie
5.380,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe w Przedszkolu nr 2
(3.000,00 zł) oraz na wydatki związane z organizacją uroczystości
patriotycznych i historycznych (2.380,00 zł).
2. Zarządzeniem nr 115/2019 z dnia 11 października 2019 roku:
 plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę
1.247.193,92 zł, w tym o kwotę 71.263,92 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, o kwotę
126.930,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania
bieżące gmin i o kwotę 1.049.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,
związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę
1.247.193,92 zł, w tym o kwotę 9.942,92 zł na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, o kwotę
50.800,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i
Senatu Rzeczypospolitej (diety), o kwotę 3.709,00 zł na dodatki energetyczne,
o kwotę 126.930,00 zł na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, o
kwotę 1.049.000,00 zł na świadczenia wychowawcze, o kwotę 6.812,00 zł na
składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i
zasiłki dla opiekunów; przeniesiono wydatki w kwocie 51.903,00 zł z rezerwy
celowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników szkół i przedszkoli
(wynagrodzenia osobowe), w kwocie 519,00 zł z wydatków związanych z
funkcjonowaniem organów jst na wydatki związane z promocja miasta,
wydatki w kwocie 13.581,00 zł na utrzymanie zieleni (w tym w kwocie

10.496,00 zł na wynagrodzenia i pochodne) oraz wydatki w kwocie 2.090,00 zł
z oświetlenia ulic na wydatki związane z utrzymanie czystości w mieście.
3. Uchwałą nr 116/XV/2019 z dnia 24 października 2019 roku:
 plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 28.230,00 zł, w tym: plan
dochodów bieżących zwiększono o kwotę 5.802,00 zł, w tym: zmniejszono o
kwotę 15.000,00 zł z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i
zwiększono o kwotę 20.802,00 zł z podatku od spadków i darowizn, plan
dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 22.428,00 zł, w tym: o kwotę
15.000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, o kwotę 420,00 zł z wpływów ze sprzedaży
składników majątkowych i o kwotę 7.008,00 zł z dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację własnych inwestycji,
 plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę
28.230,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 41.878,00 zł na wydatki związane z
funkcjonowaniem monitoringu, o kwotę 10.000,00 zł na świadczenia z tytułu
urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”, zmniejszono o kwotę
23.648,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
przeniesiono kwotę 10.925,00 zł z wydatków na oświetlenie uliczne na
pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną.
W 2020 roku:
 zwiększono o kwotę 15.012,00 zł poz. 1, 1.2 i 1.2.2 w związku ze
zwiększeniem dofinansowania na podstawie umowy 07154/19/FPK/DEK na
realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej
dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły
Muzycznej” z Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Powyższa
kwota pomniejszy wkład własny Miasta w realizację, całkowita wartość
zadania nie ulega zmianie. W celu zbilansowania budżetu 2020 roku
zwiększono o kwotę 15.012,00 zł nowe wydatki inwestycyjne (poz. 2.2 i 11.5),
 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł poz. 11.3, 11.3.2 i 11.4 w związku ze
zwiększeniem w 2020 roku wydatków na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie
dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania
Miejskiej Szkoły Muzycznej”. W celu zbilansowania budżetu 2020 roku
przeniesiono kwotę 3.000,00 zł z nowych wydatków inwestycyjnych (poz.
11.5).

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
(Obrady opuściła Radna Anna Majchrzak…)
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 117/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 24
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata
na ławnika.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Mamy punkty 24, 25, 26, 27, które
dotyczą wyborów, odpowiednio do Sądu Rejonowego w Gostyninie i Sądu Okręgowego w Płocku.
Przypomnę, że procedura jest następująca – do 30 czerwca do Urzędu wpływały zgłoszenia
kandydatów, Rada Miejska powołała zespół opiniujący w składzie Pan Grzegorz Raciborski –
przewodniczący, Pan Stanisław Lewandowski – członek, Pan Tadeusz Majchrzak – członek
komisji. Ten zespół dokonał zaopiniowania złożonych dokumentów. Została przygotowana uchwała
w sprawie regulaminu tegoż głosowania, czyli to będzie jakby druga uchwała, którą będziemy
podejmować, a ta pierwsza, za chwilę Pan Grzegorz powie, jedną osobę zespół zaopiniował
negatywnie i następnie będą dwie uchwały w spawie podjęcia uchwał dotyczących wyboru
poszczególnych osób, przy czym ustawa o ustroju sądów powszechnych zakłada, że są to wybory w
głosowaniu tajnym. Także po podjęciu uchwały o ustanowieniu regulaminu, powołamy komisję
skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie i następnie wpiszemy nazwiska wybranych osób do
uchwał i te uchwały będziemy głosować. Oddaję głos przewodniczącemu zespołu opiniującemu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Przedstawię protokół z posiedzenia
zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski odczytał protokół z posiedzenia zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 – treść stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Mamy punkt 24 „podjęcie uchwały w sprawie
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika” – wynika ten punkt z
protokołu zespołu. Zespół przeprowadził dogłębną analizę.
„Zespół opiniujący proponuje pozostawić bez dalszego biegu zgłoszenie kandydatury Pani Zofii
Krysztofowicz, (zgłoszonej do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku), z uwagi na brak
spełnienia wymogu określonego w art. 162 § 2 pkt.5 Ustawy. Przepis ten stanowi, iż do zgłoszenia
kandydata dołącza się „dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o
wydanie dowodu osobistego”. Dołączone do zgłoszenia zdjęcia byłby niezgodne ze wskazanymi
powyżej wymogami”.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 118/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 25
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Punkt 25 jest kolejnym krokiem
w wyborze ławników. Państwo w materiałach sesyjnych otrzymaliście ten regulamin,
przypomnę, że do projektu uchwały dołączony jest regulamin, dołączone są wyniki
głosowania, protokół Komisji Skrutacyjnej, dołączony jest wzór karty do głosowania,

także całość przyjmujemy w jednym pakiecie i posługując się tą uchwałą Komisja
Skrutacyjna przeprowadzi głosowanie.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 119/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 26
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w tym
do Wydziału Pracy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Pozostały w tym temacie dwie
uchwały do głosowania, ale wcześniej musimy przeprowadzić wybory. W związku z
tym musimy dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej. Proponowałbym komisję w
składzie trzyosobowym. Proszę o zgłaszanie kandydatów.

Radny Stanisław Lewandowski zgłosił Radnego Tadeusza Majchrzaka na
przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Pan Tadeusz Majchrzak wyraził zgodę.
Radna Katarzyna Bryłka zgłosiła Radnego Grzegorza Raciborskiego.
Pan Grzegorz Raciborski wyraził zgodę.
Radny Andrzej Reder zgłosił Radnego Stanisława Lewandowskiego.
Pan Stanisław Lewandowski wyraził zgodę.

Za przyjęciem powyższego składu Komisji Skrutacyjnej głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – W związku z tym, że został
wybrany skład komisji, ogłaszam 10 min., aby Komisja Skrutacyjna rozpoczęła
pracę.

(obrady opuściła Radna Emilia Chojecka – Dinić)

(po przerwie…)

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Majchrzak odczytał regulamin
głosowania w wyborach na ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 20202023 – treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu.

Rozdano karty do głosowania.
Przeprowadzono głosowanie tajne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ogłaszam 5 min przerwy.

(po przewie…)

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Majchrzak odczytał protokół z
ustalenia wyników głosowania w wyborach na ławników do Sądu Okręgowego w

Płocku na kadencję 2020-2023 – treść protokołu stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
Na ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku został wybrany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pan Jerzy Bogdan Bartosiak,
Pani Teresa Berlińska,
Pan Sylwester Górski,
Pani Alicja Bogumiła Lewandowska,
Pani Maria Maciejewska,
Pani Halina Salamądry,

W tym do Sądu Pracy został wybrany:
1. Pan Dariusz Mikulski.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 11: Bryłka Katarzyna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Tadeusz,
Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata,
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 120/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 27
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Mamy dwa miejsca i dwóch
zgłoszonych kandydatów.
Rozdano karty do głosowania.
Przeprowadzono głosowanie tajne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ogłaszam 5 min przerwy.

(po przewie…)

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Majchrzak odczytał protokół z
ustalenia wyników głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego w
Płocku na kadencję 2020-2023 – treść protokołu stanowi załącznik do protokołu z
sesji.

Na ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie został wybrany:
1. Pan Tadeusz Durma,
2. Pani Hanna Pruszyńska,
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 11: Bryłka Katarzyna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Tadeusz,
Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata,
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 121/XV/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
(obrady opuściła Radna Katarzyna Bryłka…)
Do punktu 28
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Protokół Państwo otrzymali
mailem.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowano następująco:
Za – 10: Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan,
Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Protokół Nr XIV został przyjęty.
Do punktu 29
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez Radnego Stanisława
Lewandowskiego.
Do punktu 30
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Chciałem poinformować, że
korespondencja, która dotarła do Biura Rady od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
o której była mowa na komisji została przesłana radnym mailowo.
Wpłynęło również pismo Pani Anny Marcinkowskiej rozpatrywane na Komisji
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Pismo dotyczyło rozważenia
możliwości zmiany przepisu w uchwale Nr 357/LXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w kwestii możliwości wykupu lokalu mieszkalnego przed upływem 10 lat od chwili
zawarcia umowy najmu. Została przygotowana odpowiedź Pana Burmistrza na
powyższe pismo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał stanowisko Burmistrza
dotyczące kwestii zmiany uchwały Nr 357/LXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku –
treść odpowiedzi Burmistrza stanowi załącznik do protokołu.
Za przyjęciem stanowiska Burmistrza głosowano następująco:
Za – 10: Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan,
Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

Do punktu 31
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam posiedzenie XV sesji
Rady Miejskiej VIII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Huber Reder

