
Protokół Nr XVI/2019 

z posiedzenia XVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji 

z dnia 28 listopada 2019  r. 

 

Stan – 15 

Obecni – 15 

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

14:00. 

 

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 XVI 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, 

którzy przybyli, witam Panią Justynę Ziemnicką – Serwę Dyrektora Szpitala ARION Med. W 

Gostyninie, witam Pana Tadeusza Kozubskiego Kierownika Przychodni Niepublicznej Zakładu 

Opieki Zdrowotnej „Medicus”,  witam Panią Grażynę Szczerbicką Kierownika Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkol-Med. Witam również gości, którzy przybyli  w związku z 

wręczeniem nagrody Gminy Miasta Gostynina Pana Kamila Fabisiaka i Panią Katarzynę Pakulską. 

Witam koleżanki i kolegów Radnych, pracownice Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich 

przybyłych.  

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Porządek Państwo otrzymali. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku obrad. 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

Porządek obrad został przyjęty.  

 

 



 

Porządek sesji; 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Ochrona zdrowia w Gminie Miasta Gostynina: 

 informacja Prezesa Zarządu ARION Med Sp z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie o 

udzielonych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej, 

 informacja Dyrektora Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznego Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie o udzielonych przez placówkę 

świadczeniach opieki zdrowotnej, 

 informacja Dyrektora Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej „Medicus” Gostynin Sp. z o.o. 

o udzielanych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej.  

 Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku o udzielanych przez 

placówkę świadczeniach.  

 Informacja o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i profilaktycznych przez Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej „Szkol-Med” w Gostyninie. 

 Informacja Burmistrza Miasta o realizowanych programach profilaktycznych. 

         

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Miasta Gostynina na lata 2020-2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.  

11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 

12. 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. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie 

udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gostyninie. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie  

udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.  

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

2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, 

odpłatności i zwolnienia od opat  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.     

16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17.  Sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad.  

 

 

 



 

Do punktu 3 

 

Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odczytał protokół z posiedzenia Komisji do spraw 

nagród i wyróżnień sportowych powołanej na 2019 rok.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder 

wręczyli nagrody Gminy Miasta Gostynina dla Pani Katarzyny Pakulskiej oraz Pana 

Kamila Fabisiaka za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym i krajowym.   

 

Do punktu 4  

 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie za okres od dnia 17 

października 2019 roku do dnia 17 listopada 2019 roku - treść sprawozdania stanowi 

załącznik do protokołu.  
 

Radny Stanisław Wróblewski -  W sprawozdaniu doczytałem, że przy ul. Bema będziemy 

wydzierżawiać place, chyba są 4 place ponad 3 tys. metrów² na działalność parkingową?  
 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Część działki oznaczonej nr o powierzchni 669 

położonej przy ul. Bema z przeznaczeniem pod parkowanie pojazdów, w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, miesięczny czynsz dzierżawy 401 zł. plus VAT. 
 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska - Jest to kontynuacja dzierżawy 

dotychczasowych dzierżawców, Panowie prowadzą działalność, jeden w zakresie instalacji  

sanitarnych, a drugi w zakresie instalacji elektrycznych i tam parkują swój sprzęt. 
 

Radny Stanisław Lewandowski – Czy są już poczynione starania o pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na modernizację oczyszczalni ścieków? 
 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Tutaj głównie chodzi o spółkę Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne, Pana Prezesa dzisiaj nie ma, ale  z tego co wszyscy wiemy, 

Pan Prezes prowadzi rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju, negocjuje warunki w jaki 

sposób ma być wykonana modernizacja, ale tak naprawdę jest to pytanie bardziej do Pana 

Prezesa. Oczywiście możemy przygotować taką odpowiedź na jakim etapie jest szukanie 

środków finansowych.  
 

Radna Katarzyna Bryłka – W dziale finansowym podatki w punkcie 8 wydano jedną 

decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, jakiego rzędu była to zaległość?  
 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Udzielimy odpowiedzi w punkcie 16.  

   



 

Do punktu 5  
 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – W okresie międzysesyjnym nie 

wpłynęła pisemna interpelacja, ani pisemne zapytanie. Czy są teraz pytania do Pana 

Burmistrza?  
 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 
 

Do punktu 6  
 

Ochrona zdrowia w Gminie Miasta Gostynina: 

 

 informacja Prezesa Zarządu ARION Med Sp z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Gostyninie o udzielonych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej, 
 

Dyrektor Szpitala ARION Med Justyna Ziemnicka – Serwa – Przedstawiła informację                     

o udzielonych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej – treść informacji stanowi 

załącznik do protokołu.  
 

Radny Stanisław Lewandowski – Jakim Państwo dysponujecie sprzętem, jeżeli chodzi                 

o badania specjalistyczne, mam na myśli tomograf itp., czy wszystkie badania wykonywane 

są na miejscu i czy jest szansa wyjść z lat 60 sprzed budynku, czy przewidujecie tam  

parking?  
 

Dyrektor Szpitala ARION Med Justyna Ziemnicka – Serwa – Jeżeli chodzi o 

diagnostykę w szpitalu, jest prowadzona pełna diagnostyka z wyjątkiem rezonansu 

magnetycznego, ale tu mamy umowę podpisaną gdzie pacjenci mogą korzystać z tego, jest 

tomograf komputerowy, jest gastroskopia, jest kolonoskopia, centrum laboratoryjne jest, 

więc pełna diagnostyka szpitalna jest. Jeśli chodzi o modernizację budynku zewnętrzną,\ 

powiem tak – moim priorytetem  jest zapewnienie pacjentom świadczeń na wysokim 

poziomie i zewnętrzny wizerunek szpitala najmniej dla mnie się liczy. Najbardziej istotne są 

łóżka, sprzęt i wszystko to, co znajduje się w środku.  Wiadomo, że szpital jest prywatny  

nie mamy dofinansowania z zewnątrz, jest to nasz kontrakt i wszystko co wypracujemy. 

Jeżeli chodzi o nakłady finansowe muszę dysponować takimi, jakie posiadam. W tym 

momencie jest bardzo ciężka sytuacja we wszystkich szpitalach, więc jeśli chodzi o 

infrastrukturę, odpowiadając na pytanie, jest ona uwzględniona, ale na pewno nie w 

najbliższych latach. Co do parkingu, dwa lata temu utwardzaliśmy powierzchnię, w 

momencie kiedy powstawało nowe Centrum Medyczne, które zabieraliśmy z Gostynina do 

siebie, powstał wówczas gruz i zostało to utwardzone. Bardzo dużo finansów  włożyliśmy 

w utwardzenie gruntów przed szpitalem, oczywiście, że to się wypłukuje, mróz i deszcze 

robią swoje, ale na ten moment nie przewiduję inwestycji przed szpitalem, wszystko co 

będzie inwestowane, będzie w środku i w sprzęt.  

 

 Radny Stanisław Lewandowski –   Państwo jesteście właścicielem tych terenów? 

 

Dyrektor Szpitala ARION Med Justyna Ziemnicka – Serwa – Tak.  



 

Radny Stanisław Wróblewski – Statystka fajnie mówi, ale ona nie obejmuje dnia 

dzisiejszego, codziennego i dla chorych są pewne uciążliwości, które wynikają między 

innymi z potrzeb finansowych.  Obawiam się tylko, żebyśmy nie zastąpili głównego celu 

istnienia szpitala. Dobrze to wygląda, że liczba chorych w większej ilości została przyjęta, 

ale, czy nie zostało to wykonane kosztem pacjentów, bo np. na kardiologii były pokoje 

trzyosobowe, dostawiono 4 łóżko, więc 4 osoby w małym pomieszczeniu. Jest 

rozporządzenie, które mówi o wymogach dotyczących sal łóżkowych, nie ma co mówić o 

podejściu do łóżka z 3 storn, a takie są wymogi. Nie ma mowy o umywalkach w 

pomieszczeniach, a to jest wymóg narzucony rozporządzeniem. Jest prysznic, ale miałem 

wątpliwą  przyjemność przebywać w szpitalu ponad tydzień i prysznic był  z zimną wodą, a 

więc są problemy, które na co dzień uderzają w pacjenta, czy nie planujecie zmian, aby te 

warunki były bardziej ludzkie, bo nie wszystko jest tak, jak trzeba. 

 

Dyrektor Szpitala ARION Med Justyna Ziemnicka – Serwa –  Jeżeli chodzi o oddział 

kardiologii, to w tym momencie rozpoczęliśmy remont  na kardiologii, mianowicie chodzi o 

rehabilitację kardiologiczną, bo rzeczywiście jest wymóg, aby w każdej sali była umywalka, 

będą znajdowały się trzy łóżka, będą spełnione wszystkie wymogi o których Pan mówi. 

Jeśli chodzi o zimną wodę, to do mnie musi wpłynąć oficjalna skarga na piśmie. Takie 

uwagi były zgłaszane przez pacjentów, w tym momencie takich skarg nie ma, na bieżąco 

rozpatrujemy te sprawy. 

 

Radny Czesław Jaśkiewicz - Jaki jest stan finansowy na dzień dzisiejszy szpitala, jakie jest 

zagrożenie, czy jest wystarczająca obsada wszystkich oddziałów, mówię o lekarzach, 

pielęgniarkach?  

 

Dyrektor Szpitala ARION Med Justyna Ziemnicka – Serwa – Szpital wykonuje 

wszystkie świadczenia zgodnie z umową  zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia i tych 

ram musimy się trzymać, kontroluje nas Narodowy Fundusz Zdrowia i nie ma mowy o 

obsadzie lekarskiej mniejszej, niż jest to wymagane i zakontraktowane. Jeżeli chodzi o 

finanse spółka sobie radzi i nie ma zagrożenia, aby szpital miał być zamknięty.               
 

 informacja Dyrektora Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznego 

Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie o 

udzielonych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej,   
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Na adres Przewodniczącego Rady 

Miejskiej wpłynęło pismo w którym Pani Dyrektor wyjaśniła, że z uwagi na obowiązki 

służbowe nie będzie mogła wziąć udziału w posiedzeniu XVI sesji Rady Miejskiej.  

Przejdziemy więc do następnego podpunktu.  
 

  

 informacja Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” 

Gostynin Sp. z o.o. o udzielanych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej.  
 

 

 



Kierownik Przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” 

Tadeusz  Kozubski -  Przedstawił informację o udzielanych przez placówkę świadczeniach 

opieki zdrowotnej – treść informacji stanowi  załącznik do protokołu.  

 

Radny Stanisław Lewandowski – Pozwoliłem sobie zrobić rekonesans i sprawdzić jak 

wyglądają zapisy do przychodni specjalistycznej, zatrzymam się akurat na urologicznej, 

trwa to około 3 miesięcy, czy rozważał Pan możliwość skrócenia tego terminu?. Znam 

przychodnie w Warszawie, gdzie idę rano zapisuję się i w tym samym dniu jestem przyjęty.  

 

Kierownik Przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” 

Tadeusz  Kozubski – O tym, jak długie są kolejki zapisowe  nie decyduje Kierownik 

Przychodni, tylko Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, przeznaczając 

odpowiednie nakłady, jeżeli tych nakładów byłoby więcej, kolejki byłyby krótkie. Być 

może w tej przychodni, którą Pan przywołał i która jest częścią dużego szpitala, działa w 

trybie nieprzychodnianym, tylko w trybie szpitalnego oddziału ratunkowego, kiedy tak jak 

np. dzieje się w szpitalu w Płocku lub Kutnie, pacjent zgłasza się, do poradni ortopedycznej 

i jest danego dnia przyjmowany, czyli przychodnia, ale działająca w innym trybie.  

 

Radny Stanisław Lewandowski –  Może tak nie do końca, bo jeżeli chodzi o ten sposób, to 

zgłaszam się na ostry dyżur i jestem przyjęty, jeżeli jest to uzasadnione. Czy w przychodni 

istnieje taka możliwość, aby do lekarza rodzinnego zapisać się w poniedziałek z wizytą na 

czwartek na określoną godzinę?  

 

Kierownik Przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” 

Tadeusz  Kozubski –  Tak, istnieje.               

 

Radny Stanisław Lewandowski – Czy przewiduje Pan poszerzenie działalności 

fizykoterapii, bo jest nieźle wszystko wyposażone, natomiast są limity, ograniczone 

możliwości.  

 

Kierownik Przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” 

Tadeusz  Kozubski – Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy więcej środków o 

które staramy się od wielu lat, to bardzo chętnie będziemy świadczyć więcej usług.   

 

Radny Stanisław Lewandowski – Ostatnie pytanie – profilaktyka, czy jest taka szeroko 

pojęta, która ma na celu nie dopuścić, żeby stać się pacjentem Pana przychodni, czy są 

prowadzone działania? 

 

Kierownik Przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” 

Tadeusz  Kozubski – Prowadzimy szereg działań profilaktycznych, ja pewne programy już 

przytoczyłem. Objęliśmy pacjentów tzw. grupami dyspanseryjnymi, pacjentów którzy 

wymagają określonej, okresowej pomocy, są oni do nas zapraszani. Projektem, którzy 

rozszerzyliśmy w tym roku, są formy układu krążenia pacjentów z pewnych grup 

wiekowych   u których występuje większe zagrożenie chorobami układu krążenia, zawałami 

serca i też zapraszamy ich na takie spotkania do nas, poza trybem zapisowym. Jest to bardzo 

ważny element naszego działania i staramy się z roku na rok to rozszerzać.  

 



 Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w 

Płocku o udzielanych przez placówkę świadczeniach.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Mieliśmy zaplanowane 

wystąpienie Pani Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego, Pani Dyrektor była na 

komisji i przedstawiła informację, natomiast dzisiaj rano otrzymaliśmy telefon, że 

pilne zdarzenie o charakterze służbowym zatrzymało Panią Dyrektor. Mamy materiał, 

który Pani dyrektor dostarczyła, więc gdyby Państwo Radni chcieli się z nim 

zapoznać będzie dostępny w Biurze Rady i roześlemy go na skrzynki mailowe.   
 

 Informacja o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i profilaktycznych 

przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szkol-Med” w Gostyninie. 
 

 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkol-Med Grażyna 

Szczerbicka - Przedstawiła informację o udzielanych przez placówkę świadczeniach opieki 

zdrowotnej – treść informacji stanowi  załącznik do protokołu.  

 

Radny Stanisław Lewandowski – Czy działalnością obejmują Państwo wszystkie szkoły i 

jeszcze odnośnie wad postawy, ponieważ wady postawy przekładają się na życie dorosłe, 

czy jest to szersze zjawisko, czy marginalne, jeśli chodzi o wady ?  

 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkol-Med Grażyna 

Szczerbicka – Wszystkie szkoły. Około 60% dzieci mamy z wadami postawy, natomiast 

40-45% z wadami wzroku - długie siedzenie przy komputerze, odrabianie lekcji wieczorami 

i przede wszystkim mało ruchu. My zachęcamy do chodzenia na basen, biegania, ale różnie 

to bywa. Przekłada się to także na otyłość, jest bardzo dużo dzieci z nadwagą. Dzieci 

przyjmują także nieprawidłową postawę podczas odrabiania lekcji.   

 

Radny Czesław Jaśkiewicz -  Pani wykonuje przegląd stanu zdrowia dzieci np. w I klasie, 

na ile działania  są skuteczne w II, III roku przy powtórnych badaniach, w jaki sposób 

rodzice pomagają w tym, czy stać rodziców na rehabilitacje? 

 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkol-Med Grażyna 

Szczerbicka –  W przypadku wad postawy i innych problemów zdrowotnych mamy kontakt 

z nauczycielami w-f, my kwalifikujemy do grupy wychowania fizycznego i przekazujemy 

te informacje do nauczycieli w-f-u. W szkołach podstawowych dzieci mają gimnastykę 

korekcyjną, jeśli gimnastyka jest zapewniona, przynajmniej 15 min przed rozpoczęciem 

zajęć, to jest to bardzo dobre. Rozumiem, że rodziców nie stać, ale szkoły bardzo się starają, 

żeby ewentualnie rozwiązać te problemy, często rozmawia się o tym z rodzicami, z dyrekcją 

szkół, że takie problemy istnieją  i należy je rozwiązywać. Jeśli chodzi o basen, wiadomo, 

że nie wszystkich rodziców stać aby kupić karnet, ale ci rodzice, którzy są świadomi, bo 

chodzi przez wszystkim o świadomość rodzica, pokierują odpowiednio dzieckiem i znajdą 

środki, aby pomagać, chociażby zmniejszając liczę godzin przed komputerem. Dużo dzieci  

ma wzrost ciśnienia tętniczego, a to prowadzi do wielu chorób, szczególnie chorób układu 

krążenia.   



Radny Stanisław Wróblewski – W latach minionych były takie miejsca w szkołach jak 

gabinety stomatologiczne, ale one przestały niestety istnieć. Ostatnio, na podstawie 

doniesień radiowo - medialnych myśli się o tym, aby te gabinety stomatologiczne 

przywrócić dla małych dzieci, czy Państwo bylibyście przygotowani do zorganizowania 

takiej opieki stomatologicznej?. Należy domyślać się, że pierwsza fala byłyby to konkursy 

na dofinasowanie, doposażenie, trzeba by mieć jakieś projekt już, aby można było z tego 

korzystać. Być może Państwo macie lepsze informacje niż radiowo – telewizyjne w tym 

zakresie, co z gabinetami stomatologicznymi może się wydarzyć w najbliżej przyszłości?        

 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkol-Med Grażyna 

Szczerbicka –  Mam wiedzę, że na terenie naszego miasta w tej chwili działa tylko jeden 

gabinet stomatologiczny w szkole w GCE i jest to gabinet otwarty. Natomiast został 

zlikwidowany po Gimnazjum nr 2 gabinet. W Szkole Podstawowej Nr 5  są dwa piękne 

pomieszczenia na gabinet, w których kiedyś był gabinet stomatologiczny, ale tam brakuje 

sprzętu. Tutaj sprawę należy skierować do władz miasta i Państwo musicie myśleć nad tym, 

bo my zajmujemy się profilaktyką, ale tą o której mówiłam, natomiast stomatologia to 

oddzielny dział, wiem, że te działy się łączą, ale my nie mamy na to wpływu, ponieważ nie 

zatrudniamy lekarzy, jesteśmy zakładem pielęgniarskim. Natomiast ostatnio czytałam na 

temat gabinetu stomatologicznego stworzonego w Drobinie, jest to gabinet w Szkole 

Podstawowej, również dla zespołu szkół, pięknie wyposażony, jest ogromny nakład 

finansowy, władze Miasta Płock zafundowały ten gabinet. Dobrze byłoby, aby w naszych 

szkołach były przynajmniej dwa gabinety, dostępne dla dzieci i młodzieży, ponieważ dużo 

jest wad zgryzu, próchnicy.  

 

Radna Anna Wysokińska  -  Jeśli chodzi o wady postawy, to rehabilitacja na basenie w 

Gostyninie, chyba byłaby najtańszą formą rehabilitacji, bo z tego co wiem, basen oferuje 

darmowe pływanie, czy lekcje  z wykwalikowanymi osobami. Wydaje mi się, że tutaj 

bardziej chodzi o zaangażowanie rodziców  i dzieci, mniej o sferę finansową, bo jeśli ktoś 

chce, to sobie poradzi. Myślę, że w Gostyninie jest to świetnie rozwiązane, są projekty.    

 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkol-Med Grażyna 

Szczerbicka –   Dzieci są dowożone ze szkół na basen i korzystają.  

 

Radna Anna Wysokińska  -  Nie chodzi o dowożenie ze szkół, są projekty w których 

rodzice mogą zapisać dzieci nie ze szkoły na zajęcia, tylko po szkole, jest to nieodpłatne, 

projekty są finansowane z Budżetu Obywatelskiego. A jeśli chodzi o gabinety  

stomatologiczne, czy robiliście Państwo rozeznanie, czy rodzice byliby chętni, żeby być 

odbiorcą tych usług w szkołach?  

 

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkol-Med Grażyna 

Szczerbicka –  Oczywiście, że tak. Rodzice są chętni, często szukają, dzwonią, pytają.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę Państwa wyczerpaliśmy 

tematykę z tej kategorii. Dzisiejsza sesja jest sesją, gdzie ten obszar informacyjny dotyczy 

ochrony zdrowia w Gminie Miasta Gostynin. Takich sesji Rada Miejska odbyła około 30, w 

większości z nich osobą, która informował nas o funkcjonowaniu podstawowej opieki 

zdrowotnej w Gminie Miasta Gostynina, czyli w naszym  mieście był Pan Doktor Tadeusz 



Kozubski. Powzięliśmy informację, że Pan Doktor kończy funkcyjne zaangażowanie z 

NZOZ Medicus i dzisiaj chcielibyśmy za te lata współpracy podziękować.    

 

 

Kierownik Przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” Tadeusz  

Kozubski otrzymał medal za zasługi dla Miasta Gostynina od Burmistrza Miasta Pawła 

Kalinowskiego.           

 

Kierownik Przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus” 

Tadeusz  Kozubski – Jestem strasznie zaskoczony, zazwyczaj wyprzedzałem sytuacje, żeby 

o wszystkim wiedzieć, co się działo w moim życiu, tutaj zupełnie jestem zaskoczony, ale w 

strasznie miły sposób. To, że kończę pracę w NZOZ MEDICUS  jako kierownik tego 

zakładu było moja decyzją,  nikt mnie stamtąd nie wyrzucał, ale posiadam już swoje lata,  

nie do końca jestem zdrowy i tak postanowiłem, że to co zostało stworzone przez cały 

zespół ludzi 21 lat temu i do tej pory funkcjonuje, działa i bardzo miło mi usłyszeć, że to co 

Państwo cenicie, powinien dalej pociągnąć ktoś młodszy, żeby tego nie zepsuć, być 

czujnym i żeby np. Pan Radny Lewandowski nie miał tylu różnych wątpliwości. Wiele 

włożyłem wysiłku, żeby do Gostynina ściągnąć kadrę medyczną, jest dużo lekarzy, 

pielęgniarek pracujących tutaj na co dzień, a mieszkających w innych miastach. Nieustannie 

staramy się, aby była to grupa ludzi o najwyższym stopniu wykształcenia. Jak Państwo 

pewnie słyszeliście mamy sporo nowoczesnej aparatury i jest to przychodnia z 

prawdziwego zdarzenia. Jestem z tego dumny.     

 

 Informacja Burmistrza Miasta o realizowanych programach profilaktycznych. 

 

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś -  Powiem bardzo krótko, 

dlatego, że jeśli chodzi o programy profilaktyczne, to one się jeszcze nie zakończyły, 

trwają do 15 grudnia, w związku z tym, nie jestem w stanie teraz Państwu ich 

omówić, będę omawiała przy sprawozdaniu, które przedłożę Państwu za rok 2019, 

ale to dopiero na marcowej sesji. Wymienię te programy i powiem ile kosztuje każdy 

z tych programów. Jeżeli chodzi o programy roczne, które się jeszcze nie zakończyły 

to: 

 ,,Wczesna interwencja profilaktyczna Fred w Gostyninie” - to jest program z 

zakresu profilaktyki narkomanii realizowany przez Stowarzyszenie 

Mężczyźni Przeciw Przemocy z Płocka. Mamy ten program od kilku lat z 

bardzo dobrym skutkiem, bo jesteśmy zakwalifikowani właściwie zapisani w 

ogólnopolskim takim programie Freda i nasze dane są przetwarzane jak to u 

nas wygląda na naszym terenie i jakie są efekty. Ten program kosztuje 

12.000,00 zł. Te wszystkie programy, które czytam to są programy gdzie 

realizatorzy wyłonieni zostali w drodze konkursu, dlatego są rożne 

Stowarzyszenia i rożne firmy niektóre są z Płocka, niektóre są z Gostynina. 

Większość jest gostynińskich dlatego mówię państwu skąd, bo mogą być 

nieznane dla państwa te Stowarzyszenia z racji tego, że one nie działają na 

naszym terenie tylko przystąpiły do konkursu i realizują tutaj program dla 

naszych dzieci naszych odbiorców. 



 ,,Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży’’ w ramach 

tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup bez względu 

na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z 

piciem alkoholu zażywaniem narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych. Jest to program do szkół podstawowych i dla szkół 

ponadpodstawowych. Jest realizowany przez Centrum Promocji Zdrowia i 

Profilaktyki uzależnień PROFIL ( firma z Płocka) i program ten kosztuje 

28.999,00 zł. 

 ,,Uruchomienie i prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób 

Uzależnionych i ich Rodzin” - realizowane przez firmę ,,Zwrotnik 

Profilaktyka, terapia, szkolenia Renata Brzezińska – Strzelecka ” z Gostynina. 

Zadanie to opiewa na kwotę 77.000,00 zł. To jest nowość w tym roku 

i troszeczkę państwu powiem jak będę omawiać propozycję uchwał. 

 Prowadzenie działań w zakresie pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców 

przemocy uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu – realizacja 

programów terapeutyczno- korekcyjnych” realizowany przez firmę ,,Gabinet 

Psychologiczny Barbara Góralczyk” w Gostyninie za kwotę 10.000,00 zł. 

 Poza tym tutaj też jest jeszcze jeden program całoroczny ale on jest trochę w 

innym trybie mianowicie, to jest nasz autorski razem z panią naczelnik 

wydziału Magdaleną Świderską. Opracowałyśmy ten program, który jest 

adresowany dla osób, które uczą się w szkołach nauki jazdy. Ten program 

jest realizowany nie w trybie konkursowym, ponieważ to jest nasz program i 

nie podlega trybowi konkursowemu tylko komuś powierzamy realizację tego 

programu. Ten program realizuje dwóch policjantów z naszej Komedy 

Powiatowej Policji i oni już realizują też kolejną edycję. Oni mają też dobrą 

opinię o tym programie i dlatego zostawiamy tych samych realizatorów już 

kolejny rok i ten program jest do kwoty 5.000,00 zł. ponieważ on 5.000,00 zł 

nie może przekroczyć, ale też nie może kosztować mniej w zależności ile 

szkoleń się odbyło. Tego trudno przewidzieć, bo w zależności jak te szkoły 

nauki prowadzą, to szkoleń jest czasami więcej, czasami mniej, ale nie 

możemy pozwolić sobie na więcej, bo tylko tyle mamy w budżecie 

zaplanowane na ten program. Prowadzący pilnują jeżeli już uczestniczą i 

organizują te programy, żeby tyle ich zrealizować, żeby one nie przekroczyły, 

bo resztę to już będzie wolontariacko, bo na więcej nie możemy sobie 

pozwolić. 

Proszę państwa to jest tych pięć programów całorocznych i są te programy krótsze 

realizowane też poprzez dotacje, czyli poprzez ogłaszanie konkursów i wyłanianie 

realizatorów poprzez konkursy i tutaj podzieliłam na te programy letnie, a więc 

program realizowany w okresie wakacji letnich i ferii zimowych. 

 

 ,,Uzależnienia? To mnie nie kręci” - zrealizowany został przez 

Stowarzyszenie ,,Mocni razem” z Gostynina w formie obozu zimowego za 

kwotę 10.000,00 zł. 



 ,,Organizacja wypoczynku zimowego w formie półkolonii z programem 

profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta 

Gostynina” - zrealizowane przez Firmę Dach – Complex i usługi artystyczne 

Michał Bartosiak za kwotę kwotę 18.000,00 zł. To było wykonywane w 

czasie ferii zimowych realizowane. 

 ,,Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 

lat z terenu miasta Gostynina w formie półkolonii” - został zrealizowany 

przez Stowarzyszenie ,,Art Energy” z Gostynina w okresie wakacji letnich za 

kwotę 18.000,00 zł. 

 ,,Odkrywcy Nieznanego Świata” - zrealizowane w formie półkolonii letnich 

przez firmę FITLUCK Jolanta Balcerzak z Gostynina za kwotę 18.000,00 zł. 

 

 Ostatni program, który konkurs był ogłoszony w październiku program, 

który brzmi pod nazwą: 

 

 ,, Ja – Rodzic, Ty Dziecko, My – Razem- zadbajmy wzajemnie o siebie” - 

jest to program psychoedukacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 

przedszkolnym i dla rodziców uczniów konkretnie Liceum 

Ogólnokształcącego, bo takie mieliśmy zgłoszone zapotrzebowanie. 

Tematyka tego konkursu została połączona z tym, że mieliśmy taką prośbę i 

ze strony pań z przedszkola, żeby to było dla rodziców z przedszkola zrobić 

takie zajęcia psychoedukacyjne i również było takie zapotrzebowanie jeżeli 

chodzi o Liceum Ogólnokształcące w związku z tym pozostało w tej chwili 

już rozstrzygnięty konkurs od listopada trwa i są realizowane te zadania 

poprzez warsztaty z tymi rodzicami uczniów liceum ogólnokształcącego i 

przedszkoli. Tematyka jest dobrana do odpowiedniej grupy wiekowej nie 

rodziców a dzieci. To jest dziesięć programów, które są realizowane cześć się 

skończyła i już rozliczyliśmy, sprawdziliśmy tą dotację, ale jeszcze duża 

część się nie skończyła i jeszcze w styczniu spłyną nam sprawozdania 

będziemy więcej wiedzieć jakie efekty są, ile osób zostało objętych tymi 

programami, czy się cieszą dobrą opinią, czy uczestnicy są zadowoleni czy 

nie, to więcej państwu powiem przy sprawozdaniu. 

 

Radny Stanisław Lewandowski -  Czy w Pani poczuciu te zainwestowane pieniądze, 

są dobrze wydane, dobrze spożytkowane i czy na końcu można powiedzieć, że ubyło 

nam alkoholików, jakie są rokowania na przyszłość?   

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Musiałabym Panu 

odpowiedzieć, omawiając każdy z tych programów, ponieważ każdy program miał 

inny cel. Jeśli chodzi o skuteczność, w przypadku ludzi uzależnionych od alkoholu, 

którzy podjęli próbę leczenia przez to, że utrzymują abstynencję, to nie mogę 

powiedzieć  w tym momencie, dlatego, że dopiero jak wpłyną programy będę miała 

te dane.  Leczenie ludzi, którzy mają problem z alkoholem polega przez wszystkim 

na tym, że ma się informację zwrotną, że przez okres 1 roku Ci ludzie utrzymywali 



abstynencję i to jest efekt. W przypadku programów, które mają pomóc osobą, które 

doznają przemocy domowej efekt jest inny. Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć 

na Pana pytanie, bo musiałabym omówić każdy z tych programów. Udzielę takiej 

odpowiedzi przy sprawozdaniu, ponieważ będzie to na podstawie danych, które 

uzyskam ja przy sprawozdaniach.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Ogłaszam 15 minut  przerwy.  

 

                         (po przerwie…)     

 

Do punktu 7    

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

 

Opinia Komisji: 

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

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Ta uchwała jest uchwałą, 

która  nawiązuje do zadania własnego gminy, czyli takie działanie, które jesteście 

Państwo ustawowo zobowiązani prowadzić. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi podaje kilka obszarów, które muszą być przez 

gminę wyplenione treściami, czyli odpowiednimi działaniami.  Jeżeli chodzi o 

pierwszy obszar, czyli obszar związany z dostępnością do pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, w tym punkcie jest również działalność 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest wyszczególnione, 

że chodzi o pomoc w tym działalność profilaktyczno-terapeutyczna dziennego punktu 

wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin „Przebudzenie”, współpracę z zakładami 

lecznictwa odwykowego, gdzie współpracujemy tutaj z oddziałem na Zalesiu, chodzi 

o doposażenie i dofinasowanie kształcenia pracowników z tego oddziału. Działalność 

Miejskiej Komisji nie zmienia się, jest obligowana ustawą, macie Państwo 

wyszczególnione zadania tej komisji, one od lat są niezmienione. Jeśli chodzi o 

następny punkt tj. udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególnie ochrony przed przemocą w 

rodzinie – mamy prowadzony Miejski Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla ofiar 

przemocy w rodzinie i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, który działa już 

od kilku lat i jest propozycja, aby dalej działał. Poza tym realizowane są programy 

terapeutyczne, skierowane dla ofiar i sprawców przemocy domowej. Oczywiście 

również upowszechnianie zjawiska przemocy w rodzinie, tak aby społeczność 

lokalna była zorientowana, co w takich sytuacjach robić.  Zadanie trzecie to jest 

prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w wyżej wymienionych 

zakresach. Jest też nowość w tych programach, mianowicie chodzi o prowadzenie 

edukacji publicznej, chodzi o szkolenia dla przyszłych rodziców, żeby mieli 

świadomość jakie są zagrożenia wynikające z nadużywania alkoholu. Włączyliśmy to 

jako nowość, będziemy wyłaniać realizatorów w drodze konkursu, będzie to 



ogłoszone zarządzeniem Pana Burmistrza. Jest również w tym punkcie działalność 

Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego Dla Dzieci Bartek, który działa od kliku lat i 

cały czas cieszy się zainteresowaniem, 30 dzieci, obsada jest pełna. Kolejny punkt 

jest to wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służących 

do rozwiązywania problemów alkoholowych – tutaj współpracujemy i dalej 

proponujemy tą współpracę z różnymi stowarzyszeniami DDA, AA. DDA w tym 

momencie nie mamy, są to dorosłe dzieci alkoholików, osoba, która zajmowała się tą 

działalnością skończyła studia, wyjechała z Gostynina, ale może ktoś w ciągu roku 

podejmie tą działalność. Są grupy samopomocowe, które korzystają za darmo z 

naszych pomieszczeń, Świetlica Bartek jest na górze, a tego typu pomieszczenia na 

dole. Dalej współpracujemy z Powiatową Komendą Policji oraz z innymi 

organizacjami, instytucjami. Ponadto mamy punkt 5, czyli podejmowanie interwencji 

w związku z naruszaniem przepisów, chodzi o sprzedaż napojów alkoholowych 

osobą nieletnim – w tym zakresie razem z Policją organizujemy kontrole, 

podejmujemy rozmowy. Jest to uchwała podejmowana co roku, nie zmienia się 

drastycznie, natomiast dokładane są nowe rzeczy.       

    

Radny Stanisław Lewandowski - Świetnie Pani to naszkicowała, ale okiem 

oficjalnym obiegu, a drugi obieg rynku alkoholowego plus sieć melin, to w zasadzie 

pytanie do Policji, ale Pani współpracuje – jak tam to działa, czy dalej działa to 

podziemie, czy już nie?     

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Już kiedyś miałam takie 

pytanie na sesji, ja mogę tylko gdybać, ale jeśli chcieliby Państwo takie sprawdzone 

informacje, to dobrze byłoby porozmawiać w tej sprawie na sesji, lub komisji z 

funkcjonariuszami policji. Jeśli policja ma informacje o melinach, to podejmują 

działania, ponieważ jest to przestępstwo. Komisja alkoholowa nie ma prawa działać, 

tak jak policja, gdybyśmy mieli taką informację, to możemy jedynie zgłosić na 

policję, ale działań nie możemy podejmować.  Z informacji zwrotnych z policji nie 

mamy, bo też i takich nie zbieraliśmy, dlatego, że jeśli chodzi o meliny, to jest to 

typowa działalność  przestępcza. Meliny otwierają niekoniecznie ludzie, którzy piją, 

tylko Ci którzy chcą zrobić na tym biznes. Nie mam prawa mówić o statystykach.  

 

Radny Bogdan Ozimek -  Alkoholicy dzielą się na takich, którzy piją, awanturują 

się i są wam znani, druga grupa, to Ci którzy piją, ale nie sprawiają problemów, piją 

w domu  nie wiecie nawet, że istnieją, czy z takiej wieloletniej Pani pracy, próbowała 

kiedyś zrobić Pani taką analizę, jaka jest różnica procentowa między tymi 

alkoholikami?  

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Ta liczba będzie zawsze 

zaciemniona, informacja o ludziach pijących, czy uzależnionych od alkoholu jest 

tylko na podstawie statystyk, albo na podstawie ludzi, którzy się zgłosili po jakąś 

pomoc, albo z interwencji policji, natomiast tej liczby, ludzi którzy piją w domach, 

piją samotnie, nie wyrządzają jakiejś krzywdy społecznej, aby mówić o nich 

publicznie, czyli taki ukryty alkoholizm zawsze będzie ciemną liczbą, nigdy nie 



będzie wiadoma.  Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o uzależnienie i nadużywanie 

alkoholu w Gostyninie jest ono ogromne, szczególnie kiedy zaczęła kwitnąć 

dostępność tzw. „małpek”, bo jest to tani alkohol. Chcemy przeznaczyć kwotę, aby 

zrobić badania jak wygląda problem alkoholowy, problem narkotykowy na terenie 

Gostynina, żeby poszerzyć to badanie, może wtedy wyjdzie liczba, będzie to robiła 

firma, którą wyłonimy w drodze konkursu, ale czy to będzie prawidłowy obraz nie 

wiem.   

 

Radny Bogdan Ozimek -   A czy jest to zdecydowanie mniej niż 50%?  

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś –  Nie mogę tego powiedzieć. 

 

Radna Katarzyna Bryłka – Czy jest tendencja wzrostowa jeśli chodzi o wpływy ze 

sprzedaży alkoholu w naszym mieście, w ostatnim kwartale, półroczu?     

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś –  Teraz mamy zaplanowany 

budżet na 400.000,00 zł., czyli taki jak w ubiegłym roku, on się nie zmniejsza, ale 

wpływy od czasów, kiedy zostały utworzone duże sklepy  utrzymują się na 

podobnym poziomie, wszystko zależy do tego, co nowego się otwiera.  Więcej 

sprzedaży jest wtedy, jeżeli otwierają się duże sklepy, bo dochodzi dodatkowa 

sprzedaż.   

 

Radna Katarzyna Bryłka –  Czyli nie jest to przyjęte, że podmiot, który powstaje, 

który specjalizuje się w sprzedaży alkoholu, zwraca się do  organu miast i deklaruje 

ilość sprzedaży alkoholu.  

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś –   Deklaruje.  

 

Radna Katarzyna Bryłka –  Czyli ten wskaźnik powinien być wzrastający. 

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Tak, ale musi być 

minimalna sprzedaż, bo inaczej nie dostaje koncesji, więc bez względu na to, czy 

sprzeda mniej, minimalną musi zapłacić, a jeśli sprzeda więcej, to musi stawkę 

podnieść, bo inaczej jest karany.      

 

Radna Katarzyna Bryłka –   A jak jest to weryfikowane, po zakończonym roku, 

jeśli chodzi o podmioty dokonujące sprzedaży, na podstawie czego, deklarują kolejny 

rok? 

  

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Ja się tym nie zajmuję, ale 

jest kolega, który może Państwu wytłumaczyć, jak jest to weryfikowane, myślę, że 

udzieli informacji, jeśli będziecie Państwo chcieli.    

  

Radna Katarzyna Bryłka –  Rozumiem, że wszystkie pieniądze, środki finansowe, 

które wpływają z wydania koncesji  są do dyspozycji Państwa wydziału? 



Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Co do złotówki, bo nie 

wolno ich wykorzystać na inny cel.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski -  Rozumiem, że są to 

wpływy ze sprzedaży alkoholu, łącznie z akcyzą?  

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś –  To nie jest moja działalność, 

jeśli chcecie Państwo dokładnie, to trzeba pracownika, która ma to pod sobą, 

ponieważ ja nie wchodzę w ten zakres. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Budżet będzie 

większy od przyszłego roku, jeśli zwiększa się akcyza.   

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Może tak być.  

 

Radna Katarzyna Bryłka –  Tak, akcyza rzeczywiście powiększa budżet miasta, 

więc chciałam zapytać – te pieniądze, które są do dyspozycji na ten rok zostały w 

całości wykorzystane przez dział w ramach profilaktyki i innych działań, które 

Państwo tworzyliście? 

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Zostaną w całości, zostaje 

tylko jedna kwota, gdzie nie został wyłoniony realizator, był to konkurs w 

październiku. Realizator na zorganizowanie Happeningu, który miałby na celu w 

naszym środowisku, w jaki sposób i gdzie ludzie mogą uzyskać pomoc na terenie 

naszego Gostynina, czyli poprzez zorganizowanie jednodniowej imprezy w której 

mogłaby uczestniczyć dość spora liczba mieszkańców. Ponieważ nie został 

wyłoniony realizator, te pieniądze zostaną przeniesione na następny rok, bo te 

pieniądze nigdy nie przepadają, jest to kwota około 30.000,00 zł.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Jeśli dobrze rozumiem intencje, 

to wyjaśnienia wymagałaby sprawa, że przedsiębiorca deklaruje pewien poziom 

sprzedaży i w jaki sposób urząd na to reaguje, w jaki sposób następuje ewentualne 

zmniejszenie, albo ewentualne zwiększenie, mógłby ktoś taką informację Panie 

Burmistrzu dostarczyć do Biura Rady, my to Państwu roześlemy. 

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Samo dysponowanie tymi 

środkami, to co innego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Rozumiem, my nie mówimy o 

realizacji, o wykonaniu budżetu, tylko jego projektowaniu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 
 



Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA Nr 122/XVI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Miasta Gostynina na lata 2020-2022. 

 

Opinia Komisji: 

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

 

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Ta uchwała jest uchwałą 

trzy letnią, natomiast uchwała, którą chciałam Państwu zreferować, związana z 

zapobieganiem narkomanii na naszym terenie, jest skoordynowana z uchwałą, którą 

przed chwilą referowałam, jest to, te same źródło finasowania. Te uchwały mają te 

same płaszczyzny, dużo punktów jest wspólnych. Jeżeli jest świetlica Bartek, to w tej 

świetlicy nie tylko są dzieci z rodzin w których mogą być problemy z alkoholem, ale 

również, mogą być problemy związane z zażywaniem narkotyków. W pierwszym 

obszarze również jest działalność profilatyczno – pedagogiczna dziennego punktu 

wsparcia osób uzależnionych i rodzin „Przebudzenie”, ponieważ w tym punkcie też 

jest oferta dla ludzi uzależnionych od narkotyków. Ponadto jest również 

dofinasowanie szkoleń, usług specjalistycznych dla ludzi, którzy są specjalistami w 

tej branży i chcą zwiększyć swoje kompetencje. Następny obszar, to obszar 

programów profilaktycznych dla młodzieży, dla osób, które mają problem z tego typu 

zachowaniami ludzi, są one realizowane w szkołach, jak i w naszym środowisku. Jest 

współpraca z różnymi organizacjami, działającymi na rzecz zapobiegania narkomanii 

na naszym terenie, również z policją. Program jest 3 letni więc jest zostawione trochę 

miejsca, aby zawierać nowe rzeczy.    

 

 

Radny Tadeusz Majchrzak – Mam pytanie odnośnie dopalaczy, czy ma Pani taką 

informację jak wygląda sprawa dopalaczy w Gostyninie i narkotyków syntetycznych? 

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Jeżeli chodzi o rodzaje 

narkotyków, bo dopalacze to też narkotyki, uznajemy je jako narkotyki, pomimo, że 

pokazują się coraz nowsze i nie są zakwalifikowane do środków, które są nielegalne, 



to trochę zawsze trwa, bo ciężko nadążyć nad tymi składnikami, które ludzie 

specjalizujący się w tej branży wkładają w te produkty. Na naszym terenie nie 

robiliśmy badań, tak jak policja ma swoje statystyki, to nie są one, aż tak bardzo 

zatrważające, że narkomania na terenie Gostynina jest bardzo bijąca na alarm, 

natomiast statystyki też są w jakiś sposób sporządzane, na podstawie interwencji, 

tego co da się wyłapać. My jako mieszkańcy mamy własne obserwacje, mamy trochę 

rozeznania, czy nasza młodzież zachowuje się w sposób trzeźwy, czy jest jednak pod 

wpływem środków. W tym roku również chcemy odnośnie narkotyków 

przeprowadzić badania środowiskowe, aby uzyskać taką liczbę, czy ją uzyskamy 

wiarygodną, zobaczymy jak to zrobi firma, która będzie to wykonywać. Myślę, że 

gdy za rok będzie przeprowadzone to badanie, będziemy wiedzieć więcej. Nie mamy 

też informacji, że w szkołach jest źle, żeby bić na alarm, z tego co wiemy, to 

młodzież, nawet bez specjalnego krycia się pali marihuanę.  

 

Radny Stanisław Lewandowski – Czy na rynku lokalnym występują takie narkotyki 

heroina, kompot? 

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Heroina, kompot nie, ale 

bardziej amfetamina i jej pochodne. Marihuana, którą pali spora grupa młodzież jest 

również z dodatkami, które zwiększają intensywność marihuany i to jest  chemia 

dodawana do marihuany.       

  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA Nr 123/XVI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 
 

Do punktu 9  
 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022. 

 

 

Opinia Komisji: 



Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna 

wraz z autopoprawkami: 

 

- w tytule uchwały po słowie „w sprawie” dopisać słowo „przyjęcia”, 

- wykreślić cały § 2 tj. „Program stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały” 

- w § 1 dopisać na końcu zdania „stanowi załącznik do niniejszej Uchwały”.    

 

 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś – Proszę Państwa na 

pierwszej stronie tej uchwały jest nieścisłość – brakuje wyrazu „przyjęcia miejskiego 

programu”, zabrakło w tytule słowa „przyjęcie”. Jest jeszcze jedna sprawa jeśli 

chodzi o paragrafy, ponieważ Biuro Rady zwróciło nam uwagę, że jeżeli jest jeden 

załącznik, to nie numerujemy jako jeden, tylko rezygnujemy z numeracji załącznika, 

było to w § 2, że program stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Skorygowana została ta uchwała, że nie ma punktu 2, bo jeśli nie numerujemy, to nie 

ma punktu 2 i  § 2, tylko § 1 jest poszerzony o dopisanie „stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały”, to nie zmienia treści uchwały, jest to mała poprawka. Jeżeli 

chodzi o projekt tej uchwały, to nie ma dodatkowego finasowania na ta uchwałę. 

Żadne środki nie są na to przeznaczane, ponieważ ludzie, którzy zajmują się 

działaniem tej ustawy robią to bez dodatkowych środków i resztę działań, które 

muszą być finansowane zasilamy z tych środków o których mówiłam Państwu przy 

poprzednich uchwałach, a więc koncesji alkoholowych, ustawodawca na to zezwala, 

pod warunkiem, jeśli jest to związane z alkoholem lub narkotykami. Jeśli chodzi o 

obszar to przede wszystkim koordynacja działań pomocowych, lokalnych podmiotów  

i tutaj jest działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Zespół spotyka się w zależności od potrzeb, podzielony jest na 

komisje, które działają na bieżąco w zależności od tego, jakie problemy do tego 

zespołu są zgłaszane. W tej chwili ten zespół jest bardzo obłożony pracą, jeśli chodzi 

o niebieskie karty, co roku ilość niebieskich kart się zwiększa, ponieważ zgłaszalność 

rodzin jest o wiele większa. Jest opisana również działalność Miejskiego Punktu 

Konsultacyjno – Informacyjnego, dlatego, że ten punkt był najpierw powołany dla 

ofiar przemocy w rodzinie, później jego działalność została poszerzona dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w tym punkcie jest również pomoc prawna 

za darmo, bardzo dużo osób korzysta z tej pomocy.  Tutaj można powiedzieć, że 

efekty są takie zwrotne. Mamy również edukację osób, które zajmują się  tą 

problematyką, tak, żeby byli coraz bardziej wykształceni.      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 



Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA Nr 124/XVI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do puntu 10  

 

Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Gostynina z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 

3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.  

 

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska 

-  Na wstępie powiem, że otrzymaliśmy Państwo na skrzynki mailowe projekt 

uchwały z autopoprawkami, które szczegółowo były umówione na komisji. Są to 

drobne poprawki mające charakter uściślający i stylistyczny, nie mające wpływu na 

treść Programu. Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 

rok 2020 powstał na podstawie Programu Współpracy z roku ubiegłego, szkielet się 

nie zmienił, zostały tylko niektóre zapisy zmienione, dostosowane do możliwości 

finansowych budżetu  miasta. Projekt ten został skonsultowany z Organizacjami 

Pozarządowymi, działającymi na terenie miasta, konsultacje odbyły się od 21 do 25 

listopada, wcześniej zostało opublikowane ogłoszenie  o tych konsultacjach. Żadna 

uwaga nie została zgłoszona przez Organizacje Pozarządowe. Jeżeli chodzi o główne 

zmiany, które znajdziecie Państwo w zapisach Programu współpracy  Miasta 

Gostynina z organizacjami pozarządowymi  na przyszły rok, są zapisane w § 7 tego 

programu, który mówi o zadaniach priorytetowych, na które zostaną otwarte 

konkursy ofert, w których to konkursach, będą mogły wziąć udział Organizacje 

Pozarządowe z terenu naszego miasta, bądź Organizacje Pozarządowe, które złożą 

projekty zakładające udział mieszkańców miasta. Mogą to być organizacje, których 

siedziba jest na terenie innej gminy, natomiast projekt musi być skierowany dla 

naszych mieszkańców. Do tych działań będzie należał rozwój sportu, kolejny konkurs 

będzie dotyczył szeroko pojętego pojęcia uzależnienia, profilaktyki od alkoholu, 

upowszechnienia oraz wdrażania programów profilaktycznych. Następny konkurs 

będzie dotyczył podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców 

napojów alkoholowych oraz działań  kontrolnych i interwencyjnych, mających na 

celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 

sprzedaży alkoholu osobą poniżej 18 roku życia, poprzedzona badaniami i analizą  

opinii mieszkańców, na temat ograniczeń dostępności. Kolejny będzie dotyczył 

realizacji programów terapeutycznych, skierowanych do ofiar i sprawców przemocy 

domowej, jako zjawiska współistniejącego z problemami uzależnienia. Ostatni z 

punktów §  7, który brzmi „Organizacja rajdów i wypoczynku, połączonego z 

rekreacją i sportem” jest to działanie na które nie przewidujemy otwartego konkursu 

ofert, natomiast organizacje będą mogły skorzystać ze środków, składając  wnioski 



uproszczone na tzw. małe granty – jest tutaj krótszy okres realizacji projektów, bo 

maksymalnie może on wynosić 90 dni i maksymalna kwota z której można 

skorzystać, to 10.000,00 zł. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to na rok 2020 na 

wszystkie konkursy, jakie wymieniłam przeznaczona zostaje kwota 347.000,00 zł., to 

jest kwota w projekcie budżetu – ostateczną będziemy znali, gdy Państwo radni 

uchwalą budżet na 2020 rok.     

 

Opinia komisji: 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna 

wraz z autopoprawkami: 

 

- w § 1 usunąć numerację załącznika, 

- w § 3  Programu, w punkcie 2) słowo „umocnienie” zmienić na „umacnianie” 

w punkcie 4) słowo „zwiększenie” zmienić na słowo „zwiększanie”, 

- w § 4 Programu, w punkcie 1) zmienić słowo „ekonomiczny” na słowo „efektywny”, 

- w rozdziale V programu, w § 6ust. 2 „w roku 2019” zmienić „w roku 2020”, 

- w § 18 Programu, w punkcie 3 d) po słowie „rozwiązane” dopisać „z przyczyn 

leżących po stronie beneficjentów otwartych konkursów ofert”, 

- w § 19 Programu, w ust. 2 po słowach „z dnia 28.09.2010r.” dopisać treść w 

brzmieniu „w sprawie: określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących 

Programu Współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zmienionej”. 

- w uzasadnieniu po słowach „pożytku publicznego w 2018 roku” zmienić na  

„pożytku publicznego w 2020 roku”.    

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA Nr 125/XVI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 



Do punktu 11  

 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Opinia pozytywna.  

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo jest to dość obszerna 

uchwała, jest związana ze zmianami w oświacie, gro środków jest przenoszonych 

pomiędzy paragrafami, działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie 

wydatków w oświacie. Pojawiły się również ponadplanowe dochody w związku z 

czym: dochody ogółem zwiększą się o kwotę 248.233,00 zł., natomiast w wyniku 

tych przeniesień, przesunięć, zmiany kwoty deficytu, zdjęcia zadania inwestycyjnego 

i przeniesienia na przyszły rok wydatki ogółem zmniejszą się o łączną kwotę 

1.509.990,00 zł. Chciałam jeszcze zgłosić autopoprawkę w tej uchwale, ponieważ 

znalazłam techniczny błąd, na stronie 6 tej uchwały w rozdziale 85228, w punkcie 1 i 

2 należy zamienić słowa zmniejsza się na słowo zwiększa się. Oprócz przeniesień w 

oświacie, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.758.232,00 zł., o tą samą kwotę 

zmniejszają się przychody budżetu z tytułu pożyczki, w związku z tym, że ta 

pożyczka przeznaczona była na pokrycie deficytu związanego z realizacją 

przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia ulicznego, a ponieważ przeciągał się 

przetarg, zmienił się harmonogram realizacji tego zadania i zadanie zostało 

przesunięte na przyszły rok. W § 10 zostały pomniejszone wydatki o kwotę 4.056,00 

zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. W wydatkach o kwotę 4.840,00 zł. zwiększyliśmy różne opłaty i 

składki. Na Komisji Rozwoju Gospodarczego została zgłoszona poprawka o kwotę 

12.000,00 zł., z rozdziału 85506 zostały przesunięte środki o kwotę 20.000,00 zł. na 

wykonanie rozbiórki budynku na naszej działce przy ul. 18-go Stycznia, została 

wydana przez Nadzór budowany decyzja z terminem realizacji tej rozbiórki do końca 

bieżącego roku. Ta rozbiórka zostanie wykonana jeszcze w tym roku, ponieważ 

znalazły się środki, które nie będą wykorzystane w Klubie Dziecięcym i dokonaliśmy 

takiego przesunięcia. O kwotę 2.500,00 zł. zwiększamy zakup usług pozostałych  z 

tytułu  zapłaty za inkaso opłaty targowej. Następnie o 140.000,00 zł. zmniejszyliśmy 

świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, ponieważ mniej osób w tym roku 

korzystało z takiego świadczenia, środki te zostały przesunięte na wydatki w 

oświacie. W rozdziale 85228 zwiększa się o 9.075,00 zł. kwoty wynagrodzeń 

bezosobowych i o kwotę 46.200,00 zł. zmniejsza się składki na ubezpieczenia 

społeczne. Kolejna zmiana dotycząca oświaty, w rozdziale 90003 o kwotę 7.100,00 zł. 

zwiększa się zakup usług na odbiór odpadów z terenu Miasta Gostynina. O kwotę 

8.500,00 zł. dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność 

statutową zwiększamy na organizację imprez miejskich, a konkretnie na Miejską 

Wigilię. W rozdziale 92120 zdejmujemy środki w kwocie 12.000,00 zł. z zakupu 

usług, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii i te środki przenosimy do 

wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „wykonanie dokumentacji projektowej i 

robót budowalnych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i 



konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w 

Gostyninie”. Ponieważ w tym roku była wykonana taka ekspertyza, a na przyszły rok 

planuje się wykonanie dokumentacji budowlanej i tworzy się zadanie inwestycyjne, 

to tą kwotę musieliśmy przenieść do przedsięwzięć, gdyż to zdanie obejmuje nie 

tylko jeden rok budżetowy, ale przechodzi do realizacji w latach następnych.  W 

rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł. wydatki z przeznaczeniem na 

wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce 

Miasta „Agencja Rozwoju i Promocji Zamek” w Gostyninie.  

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA Nr 126/XVI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

                         

Do punktu 12  

 

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. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Opinia pozytywna.  

    

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Oprócz zmian, które zostały wprowadzone 

poprzednią uchwałą również wprowadziliśmy w WPF zmiany wprowadzone 

zarządzeniami Burmistrza: 

Zarządzeniem nr 126/2019 z dnia 31 października 2019 roku, które zwiększa 

dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych, ale również tym zarządzeniem 

dokonuje się  przeniesienia planu pomiędzy klasyfikacją budżetową w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dokonuje się rozwiązania rezerwy  na wypłatę 

odpraw emerytalnych pracowników placówek oświatowych. 

Zarządzeniem nr 134/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, które zwiększa dochody i 

wydatki budżetowe, a także tym zarządzeniem dokonuje się przeniesień pomiędzy 



klasyfikacją budżetową na wnioski złożone przez kierowników naszych jednostek 

organizacyjnych. Po przekazaniu projektu do RIO dostosowujemy w poszczególnych 

latach uchwały budżetowej kwoty, dane ujęte w projekcie uchwały budżetowej w 

zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Do wykazu przedsięwzięć 

do WPF  wprowadza się również dwa przedsięwzięcia do realizacji w przyszłym roku.    

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA Nr 127/XVI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 13  

  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

i objęcie udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Opinia pozytywna.  

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Paweł Gostyński – Składając 

informację do Państwa o zamierzonym przeznaczeniu środków, pisałem, że 

zamierzamy przeznaczyć kwotę na rozwój przedsiębiorstwa, dzisiaj mogę powiedzieć, 

że pierwszy najtrudniejszy krok mam za sobą, ponieważ udało się pozyskać klienta 

bazowego, który pozwoli nam na rozwój. Czekamy teraz na podpisanie umowy, ale 

to tylko formalność i niedługi czas kiedy to nastąpi. Bardzo jest mi miło o tym mówić, 

ponieważ będzie to stanowiło pewien krok do przodu w rozwoju spółki, chodzi o 

świadczenie usług cateringowych, jest to nowością, jeśli chodzi o działalność spółki. 

Co prawda było zapisane, że spółka może świadczyć podobne usług, jednak 

brakowało dokumentacji pomieszczeń i wszystkich zgód, właściwych do 

prowadzenia takiej usługi, także  dzięki temu jednemu kontraktowi jesteśmy w stanie 

dalej się rozwijać. Realizacja tej jednej usługi w skali roku pozwoli nam osiągnąć 

zysk w granicach 40.000,00 zł. oraz zapewnić moce przerobowe, które pozwolą nam 



na dalszą rozbudowę usług. Już dzisiaj negocjuje z dwiema firmami usługę cateringu, 

mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć kompromis i jeśli chodzi o dostawę żywności 

być dużym potentatem na rynku gostynińskim. Uruchomienie tej usługi wiąże się też 

z kosztami zatrudnienia, które są wliczone w koszty i nie pomniejsza to zysku, ale 

koszty pojawią się w najmniej dogodnym czasie dla spółki, czyli początek nowego 

roku. Pomoc przy organizacji tego będzie bardzo duża, jeżeli otrzymamy 

dofinasowanie. Kolejnymi rzeczami na które planuje przeznaczyć środki, będzie 

pozyskiwanie klientów i reklama, promocja miejsca. Mam  świadomość tego, że 

konkurencja jest duża, w ostatnim czasie rzeczywiście może było mało reklamy 

zewnętrznej, ale na zmianę i polepszenie sytuacji mam dwa pomysły. Jeden z nich 

jest to udział w grupie pośredniczącej w pozyskiwaniu klientów. Jest to o tyle 

ciekawa sytuacja, że grupa zrzesza przedsiębiorców i daje bezpośrednią możliwość 

dotarcia do dużych firm, do kadry zarządzającej, do właścicieli, efektem wizyty w tej 

grupie jest dzisiejsze spotkanie, które odbywa się w Zamku, dla przedsiębiorców. Jest 

to o tyle fajne, że po jednej wizycie udało się sprzedać miejsce i zyskać klienta, który 

przychodzi i wynajmuje w Zamku powierzchnię. Udział w tej grupie jest płatny, 

wynosi 4.200,00 zł. brutto rocznie, ale jedna konferencja zorganizowana dzięki 

uczestnictwie w tej grupie w połowie już nam zwraca koszt uczestnictwa. Każdy 

podmiot ma wyłączność na świadczenie swoich usług, czyli gdy spółka Zamek 

wejdzie do takiej grupy jest jako zakaz konkurencyjności jeśli chodzi o wynajem sal, 

usługi gastronomiczne, nikt w tej grupie inny nie może konkurować, także szanse na 

pozyskanie klientów są bardzo duże. Przygotowując się do dzisiejszej sesji, 

utworzyłem informację o reklamie w mediach lokalnych. Udało mi się 

wynegocjować łączną cenę stałej reklamy w mediach internetowych i gazecie na 

kwotę 370,00 zł. netto miesięcznie. Uważam, że jest to dobra cena, a przy pozyskaniu 

jednego klienta, choćby weselnego zwraca nam koszty, a też buduje świadomość 

marki, miejsca. Część pieniędzy będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań, nie 

ukrywam, że ten rok był rokiem, gdzie nie wszystkie cele udało nam się zyskać. 

Takie w skrócie są założenia na co te pieniądze można byłoby przeznaczyć, gdyby 

Zamek otrzymał dofinasowanie.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Dodam, że Komisja Rozwoju 

zobowiązała Pana Prezesa, aby po I kwartale roku 2020 przedstawił sytuację 

finansową, także w następstwie ewentualnego podjęcia tej uchwały, 

dokapitalizowania spółki.  

 

Radny Stanisław Wróblewski - W materiałach, które otrzymaliśmy widnieje 

zobowiązanie  58.000,00 zł. wobec ZUS, z czego to wynika?  

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Paweł Gostyński – III kwartał spółki 

był mniej dochodowy niż zakładaliśmy i przełożyło się to na pewne opóźnienia w 

płatności, na tą chwilę negocjujemy z ZUS układ ratalny, czyli sposób spłacania tego 

zobowiązania na raty. IV kwartał jest już dużo lepszy, także III kwartał nam się nie 

popisał, w IV trochę nadrabiamy, stąd ta zaległość. 

 



Radna Anna Wysokińska  - W sprawozdaniu sesyjnym przeczytałam punkt, że 

wykonujecie Państwo prace budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia 

do mycia termosów. W klasyfikacji czytałam też, że należy mieć pojazd do przewozu 

żywności, czy ujęliście to Państwo w kosztach? 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Paweł Gostyński -  Ujęliśmy to w 

kosztach, remont też. Jeśli chodzi o pojazd, założeniem był  transport zewnętrzny, 

koszt takiego transportu to 35 zł. netto za każdą godzinę, wynajęcie pojazdu co 

najmniej 3 razy dziennie na przewóz takiej żywności. Analizując rynek i starając się 

podpisać stosowne porozumienie, czy umowę przedwstępną na świadczenie usług 

transportu okazało się, że jest to niemożliwe, firma, która świadczy takie usługi jest 

zaakceptowana przez Narodowego Inspektora Sanitarnego i jest tak obciążona pracą, 

że w wyznaczonych  godzinach, w których jesteśmy zobowiązani do świadczenia 

dowozu żywności nie możemy. Na tą chwile rozważamy zakup samochodu, bądź 

leasing  samochodu, ale koszty są wliczone i dobra wiadomość, ponieważ koszty 

własnego transportu są szacowane na mniejsze, niż wynajmowanego pojazdu.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA Nr 128/XVI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

i objęcie  udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Opinia pozytywna.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo projekt uchwały był już 

na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu omawiany, więc powiem w skrócie. 

W związku z użytkowaniem od 1984 roku studni głębinowej przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne znajdującej się na działce nr ew. 1201/15 w ramach 



uporządkowania spraw własnościowych należy studnie głębinową przekazać 

formalnie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne. Wartość  dokapitalizowania spółki poprzez 

uporządkowanie tej kwestii wynosi 311.900,00 zł., na tyle ta kwestia została 

wyceniona. Podjęcie takiej uchwały jest jak najbardziej zasadne i sprawa będzie 

wówczas uregulowana.    

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA Nr 129/XVI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 15  

 

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

marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania, odpłatności i zwolnienie od opat  za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Opinia Komisji: 

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

 

Starszy Pracownik Socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna 

Krzewicka – Od 1 stycznia 2017 r. usługi opiekuńcze są świadczone przez 

pracowników zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Z uwagi na zmianę wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę 

zlecenie od 1 stycznia 2020 r., pracownicy zatrudnieni do świadczenia usług będą 

otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 17,00 zł brutto za godzinę W związku z 

powyższym konieczna jest zmiana wysokości stawki odpłatności za usługi 

opiekuńcze, której wysokość od 1 stycznia 2020 r. ustalono na kwotę 19,95 zł. 

W związku z powyższym istnieje uzasadniona potrzeba zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie 



określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od 

opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

stanowiących tabele odpłatności. 

Dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – 

uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA Nr 130/XVI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 16  

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo odpowiem najpierw na 

pytania Pana Stanisława Lewandowskiego – Jakie działania czyni MPK w celu 

pozyskania środków zewnętrznych na inwestycję - przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków? -  Spółka w celu uzyskania środków zewnętrznych w dniu 11 

września skierowała zapytanie do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na 

Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i uzyskał 

odpowiedź, że nie jest zaplanowany nabór na 2019 rok w ramach działania 

gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Ustalony harmonogram może 

jednak ulec zmianie, więc spółka na bieżąco monitoruje harmonogram i dostępne 

środki unijne. Sprawdzane są na bieżąco programy współfinansowania, dostępne ze 

środków norweskich, spółka na bieżąco jest w kontakcie z Polskim Funduszem 

rozwoju jak już wspomniałem. Jest przygotowywane studium wykonalności na 

potrzeby współpracy z PFN. Po informacji zaciągniętej z MPK, po wykonaniu 

programu funkcjonalno – użytkowego zostanie złożony wniosek do Polskiego 

Funduszu Rozwoju w uzgodnieniu z Gminą Miasta Gostynina. Na bieżąco są 

sprawdzane nabory w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 

Wodnej w ramach Programu Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach, do 18 



grudnia 2020 roku trwa nabór na współfinansowanie projektu w ramach programu 

operacyjnego infrastruktura środowiska na dofinasowanie w formie pożyczki 

inwestycji z możliwością jej wykorzystania do  2025 roku. Wstępnie przyjęty model 

finasowania zakłada 49% udział Polskiego Funduszu Rozwoju  oraz 30% udziału 

pożyczki preferencyjnej  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, około 20% 

wkład ze strony miasta, ale to nie jest w żaden sposób z nami uzgodnione, więc na 

razie są to założenia tylko Pana Prezesa. 20% z inwestycji 30 milionowej to 6 

milionów. Udziały Polskiego Funduszu Rozwoju mogą być na tym etapie zamieniane 

na bardziej korzystną formę, czyli na dotacje unijną lub rządową, jeśli takie będą. 

Pytanie zadała także Pani Katarzyna Bryłka – może Pani Skarbnik odpowie na to 

pytanie.     

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Pytanie dotyczące umorzenia podatku – 

każdy podatnik, który zwraca się do organu z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie 

zobowiązań podatkowych, wniosek motywuje trudną sytuacją finansową. Taki 

podatnik zwrócił się w osobie prawnej do Pana Burmistrza, jako organu podatkowego 

o umorzenie czterech rat podatku z bieżącego roku. Po analizie przedłożonych 

dokumentów Pan Burmistrz podjął decyzję  o umorzeniu jednej raty na kwotę, 

5.842,00 zł. Podatnik zwrócił się o umorzenie na kwotę 22.624,00 zł. plus 402,00 zł. 

odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Pan Burmistrz po analizie 

przedłożonych dokumentów podjął decyzję o umorzeniu jednej raty na kwotę 

5.656,00 zł., czyli należność główna, oraz odsetki za zwłokę od tej raty  186 zł. i 

pozostałe odsetki od pozostałych rat na kwotę 246 zł. Trzy raty podatnik będzie miał 

do uregulowania. Podatnik ten korzystał już z takich ulg u nas w przeszłości.  

 

Do punktu 17 

 

Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zacznę od pisma, które 

wpłynęło z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Wydział 

Inwestycji i Remontów, Państwo to pismo otrzymaliście dotyczy ono rozważenia 

możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2020 gruntów i budynków 

lub ich części zajętych na potrzeby ochrony bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz 

porządku publicznego. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na to pismo i wskazał jakie 

środki finansowe KPP w Gostyninie otrzymała od Gminy Miasta Gostynina 

dotychczas, jako wsparcie finansowe. Burmistrz Miasta wskazał również że w tej 

chwili nie widzi możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia z podatku od 

nieruchomości na rok 2020 z ugai na fakt, że podatek ten stanowi główne źródło 

dochodów gminy. Odpowiedź Pana Burmistrza była odczytana na Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu i komisja przyjęła stanowisko Pana Burmistrza jako własne. 

Tutaj pewnie byłby kłopot nawet z określeniem tzw. przedmiotu zwolnienia, bo 

jednocześnie to zwolnienie musi być tak skonstruowane, żeby nie można było 

identyfikować podmiotu, który się o to ubiega. Ponieważ to pismo kierowane jest do 

mnie, ale ja decyzji indywidulanych nie podejmuje, uwzględniając stanowisko 



Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wnosiłbym do Państwa o 

przegłosowanie wniosku o przyjęciu stanowiska Pana Burmistrza, jako stanowisko 

własne Rady Miejskiej i w takim tonie odpowiedziałbym Panu Naczelnikowi 

wydziału.  

 

Za podjęciem  wniosku głosowano następująco: 

 
 Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

Wniosek został przyjęty.  

 

Wpłynęło jeszcze jedno pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące analizy 

oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Oświadczenia zostały złożone kompletnie, nie stwierdzono uwag.  

 

Do punktu 18 

 

Zamknięcie obrad.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam obrady XVI sesji 

Rady Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

 

      

        Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

               Andrzej Hubert Reder  


