
Protokół Nr XXV/2015 
z posiedzenia XXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie VII

kadencji z dnia 14 grudnia 2015 roku.

Stan – 15
Obecni –13
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 17°°, a zakończono o godzinie 17⁵⁵.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady XXV sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej  VII  kadencji.  Witam serdecznie Burmistrza  Miasta  Pana Pawła  Kalinowskiego,
witam Wiceburmistrza Pana Pawła Pachniewskiego, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską,
witam  Panią  Sekretarz  Hannę  Adamską,  Pana  Mecenasa  Marcina  Brzezińskiego,  witam  Panią
Monikę  Marszałek  reprezentującą  firmę Mkompre,  witam koleżanki  i  kolegów radnych,  witam
media, pracownice biura rady miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Panie  Przewodniczący,  Szanowna  Rado,  proszę  o
wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad trzy projekty uchwał:

1. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.
2. Uchwała  zmieniająca  Uchwałę  nr  123/XXIV/2015  w  sprawie  określenia  wzorów

formularzy  deklaracji  i  informacji  podatkowych  w zakresie  podatku  od  nieruchomości,
rolnego i leśnego.

3. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w
uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie, chodzi o przekazanie drogi. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  trzech  uchwał  zgłoszonych  przez  Burmistrza  Miasta
głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Uchwały zostały wprowadzone do porządku obrad. 



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Porządek  będzie  wyglądał  następująco:
pierwsze 6 punktów jest bez zmian, w punkcie 7 będzie: podjęcie uchwały w sprawie odmowy
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie,
w punkcie  8:  podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  123/XXIV/2015  w sprawie  określenia
wzorów formularzy deklaracji  i  informacji  podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,
rolnego  i  leśnego,  w  punkcie  9:  podjęcie  uchwały  zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta
Gostynina na rok 2015, punkt 10: zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do porządku.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w

szkole  stanowiącej  załącznik  do  wniosku o  dofinansowanie  projektów realizowanych  w
ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Pod działanie 10.1.1. Edukacja ogólna”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w
szkole  stanowiącej  załącznik  do  wniosku o  dofinansowanie  projektów realizowanych  w
ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Pod działanie 10.1.1. Edukacja ogólna”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w
szkole  stanowiącej  załącznik  do  wniosku o  dofinansowanie  projektów realizowanych  w
ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Pod działanie 10.1.1. Edukacja ogólna”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w
szkole  stanowiącej  załącznik  do  wniosku o  dofinansowanie  projektów realizowanych  w
ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Pod działanie 10.1.1. Edukacja ogólna”.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia  wezwania do usunięcia  naruszenia
prawa w uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie.

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 123/XXIV/2015 w sprawie określenia wzorów
formularzy  deklaracji  i  informacji  podatkowych  w  zakresie  podatku  od  nieruchomości,
rolnego i leśnego.

9. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.
10.  Zamknięcie obrad. 



Do punktu 3

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w
szkole  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie  projektów  realizowanych  w
ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Pod działanie 10.1.1. Edukacja ogólna”.
(Dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie)

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo, w związku z tym, iż  Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs  zamknięty na kształcenie oraz rozwój
dzieci i młodzieży pod działanie 10.1.1 Edukacja ogólna, konkurs trwa od 30 listopada 2015 roku
do 17 grudnia 2015 roku wraz z Panią Moniką Marszałek podjęliśmy działania, aby nasze szkoły
mogły otrzymać środki, na swoje funkcjonowanie. Co do szczegółów, za chwilę Pani Monika o tym
opowie, termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na II kwartał 2016 roku. Dofinansowanie można
otrzymać, między innymi na doskonalenie umiejętności  i kompetencji zawodowych nauczycieli,
kształtowanie  właściwych  postaw,  tworzenie  warunków  do  nauczania  opartego  na  zasadzie
eksperymentu,  wyposażenie  szkolnych  pracowni  w  narzędzia  do  nauczania  przedmiotów
przyrodniczych i matematyki,  korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz  
rozwijanie  kompetencji  informatycznych,  wyposażenie  szkół  i  placówek  systemu  oświaty  w
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia, obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego i
wiele innych. Szczegółów udzieli Pani Monika Marszałek. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Regionalny
Program Operacyjny, czy Regionalny Projekt Operacyjny?, jest błąd w uchwale. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak, Program. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –W każdej
uchwale mamy projekt. 

Firma Mkompre Monika Marszałek  –  Wkradł  się  błąd,  już nie  będziemy ustalać  na którym
etapie,  ale  jeśli  na  moim  to  bardzo  Państwa  przepraszam.  Program  10.1.1  dotyczy  Szkół
Podstawowych i Gimnazjum. Jest to program, który zakłada wspieranie naszych dzieci i douczanie
lub pomoc w nauce dzieciom z problemami,  również zakłada on,  że będziemy wspierać dzieci
bardziej uzdolnione, aby jeszcze bardziej rozszerzać ich wiedzę. Poza aspektami edukacyjnymi jest
aspekt finansowy, który można wykorzystać  w projekcie. Bardzo mały wkład finansowy, który jest
w regulaminie  konkursu,  zamieniliśmy w bardzo prosty sposób na wkład  rzeczowy i  na  dzień
dzisiejszy  projekty  nie  są  obarczone  żadnymi  kosztami,  ani  dla  szkół  ani  dla  organów
prowadzących. To co zaproponowaliśmy, to przede wszystkim wynajem sal, które będą służyły do
zajęć  edukacyjnych.  Diagnozy  są  zrobione  po  to,  aby  zbadać  potrzeby  danej  szkoły  i  na  ich
podstawie zdecydować o tym, który element  jest  najsłabszy,  który jest  najmocniejszy w naszej
szkole i na które elementy postawić. Projekt zakłada tylko dolną granicę finansową, nie ma granicy
ogólnej,  czyli  każda ze szkół może wykorzystać projekt w miarę sowich potrzeb maksymalnie,
dlatego diagnozy potrzebne są jako jeden z załączników. Dostaliśmy ostateczną decyzję, że uchwała
jest  potrzebna,  bo  ona  prawdopodobnie  ma  zdecydować  o   kosztach  projektu,  potem  wkładu
własnego, ale tak jak powiedziałam wkładu własnego Państwa szkoły nie będą miały, ponieważ
zamieniliśmy  go  na  wkład  rzeczowy.  Namawialiśmy  Urząd  Miasta  do  realizacji  programu,
ponieważ  przede  wszystkim  poza  zajęciami  z  dziećmi,  można  wykorzystać  na  dwa  sposoby



pieniądze  na  zrealizowanie  zakupów  na  urządzenia  i  materiały  edukacyjne  do  szkół.  Jeden  z
elementów  projektu,  projekt  nr  4,  to  element  który  mówi  o  zakupie  urządzeń  do  pracowni
komputerowych  oraz do pracowni przyrodniczych, laboratoryjnych i wykorzystanie tego punktu w
tym programie pozwala na zakup urządzeń przy szkole do 300 uczniów za kwotę do 140.000,00 zł.,
przy  szkole  powyżej  300  uczniów  za  kwotę  200.000,00  zł.  na  sprzęt,  za  tym  idzie  również
możliwość  szkolenia  nauczycieli  z  zakresu   wykorzystywania  tych  urządzeń.  Tak naprawdę za
kwotę 140.000,00 zł. można wyposażyć kilka pracowni. Idziemy tutaj dość mocno w przedmioty
przyrodniczo  –  matematyczne  i  tutaj  oczywiście  pojawiają  się  komputery,  ale  także  tablice
multimedialne  oraz  laboratoria  przyrodnicze.  Jeśli  mają  Państwo  jakieś  pytania  dotyczące  tego
projektu, lub finansowania go, to chętnie na nie odpowiem, dodam jeszcze tylko, dlaczego są te
poprawki, w jednej z diagnoz był błąd w nazwie, natomiast w drugiej diagnozie jedna ze szkół
dostarczyła nam na początku błędne informacje,  które musieliśmy poprawić,  aby diagnoza była
zgodna z potrzebami szkoły.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -   Chciałabym
dopytać na jakiej zasadzie ma przebiegać współpraca z miastem, wynagrodzenie dla Pani firmy
będzie od wartości projektu?

Firma Mkompre Monika Marszałek –  Jeśli chodzi o projekt 10.1.1.  regulamin zakłada 25%
wartości projektu, przeznaczone na obsługę tego projektu, nasze doświadczanie pozwala nam na
koordynowanie  takich  działań,  przez  cały  czas  trwania  projektu.  W zależności  od  wysokości
projektu na który zostanie napisany każdy z elementów, wychodzi z tego kwota 25%, z czego my
staramy się uzyskać połowę, a połowę oddać na rzecz szkoły, gdzie będzie można opłacić z tego
działania  pracowników,  materiały reklamowe,  prace  nauczyciela,  który będzie  zdecydowany na
współpracę  na  rzecz  projektu  w  ramach  dodatkowych  zajęć  w  szkole.  Oczywiście  mówię  o
pieniądzach dodatkowych, które są w ramach obsługi zakresu projektu. My piszemy taki projekt na
własne ryzyko, negocjując i rozmawiając z Państwem, ktoś ten projekt musi prowadzić i na to są
pieniądze, jeśli tylko jest taka możliwość, to właśnie w ten sposób będziemy chcieli pracować.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  – Czyli
rozumiem, że 12,5 % na rzecz wynagrodzenia w ramach tego projektu?

Firma  Mkompre  Monika  Marszałek  –  To  nie  jest  tylko  wynagrodzenie,  to  jest  cały  czas
prowadzenie jeszcze tego projektu przez czas jego trwania. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Czyli
bierzecie Państwo na siebie koordynacje nad tym?

Firma Mkompre Monika Marszałek – Tak, sprawujemy piecze nad projektem do samego końca,
również do jego rozliczenia. 

Radny Stanisław Pieniążek – A co to znaczy wkład rzeczowy? 

Firma Mkompre Monika Marszałek – W projekcie prowadzone są dodatkowe zajęcia i kosztami
na  takie  dodatkowe  zajęcia  jest  np.  wynagrodzenie  dla  nauczycieli,  którzy  te  zajęcia  będą
prowadzili oraz dostęp do miejsc, czyli sal w których te zajęcia będą się odbywać i jest to jeden ze
środków kwalifikowanych tego projektu, dlatego jako szkoła możemy deklarować w projekcie, że
w ramach wkładu własnego, ponieważ są stałe  stawki na godzinę wynajęcia  np.  pracowni,  czy
nauczyciela, zamieniamy nasz wkład na wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych do
prowadzenia zajęć dodatkowych. 



Radny Michał Bartosiak – A nie prościej byłoby ustalić od razu ten procent na poziomie 12,5%, a
nie dzielić 25% na pół.  
 
Firma Mkompre Monika Marszałek – Regulamin mówi o tym, że 25% wartości projektu są to
pieniądze  na  prowadzenie  i  koordynację  wszelkich  działań,  natomiast  my  nie  chcemy
wykorzystywać 25%, bo moglibyśmy negocjować, ale zakładamy, że jest to połowa i kwota dla nas
wystarczająca,  jednocześnie  pozwalająca nam na kilka lub  kilkanaście  miesięcy pracy nad tym
projektem, bo do takiego projektu wskazywany jest opiekun, koordynator biura i tu już my sami
dzielimy się  pracą,  aby projekt  doprowadzić  do  końca.  Druga część,  to  pieniądze,  które  mogą
przydać się szkole. Wszystkie nasze projekty staramy się wycenić w taki sposób, aby po uzyskaniu
dofinansowania, szkoła miała zagwarantowane wszelkie opłaty związane z tym przedsięwzięciem.
Projekty edukacyjne zwłaszcza tego typu jak 10.1.1. są bardzo czasochłonne  i jest to logistycznie
bardzo duże przedsięwzięcie dla szkoły, ustalenie dodatkowych zajęć, ustalenie kadry, która będzie
się  tym zajmowała,  zebranie  dzieci,  transport  tych  dzieci.  Dlatego  chcielibyśmy,  aby  ta  część
pieniędzy  trafiała  również  w  ręce  szkoły,  chociażby  po  to,  aby  można  było  opłacić  np.
pracowników, którzy dadzą od siebie wkład pracy. Dzięki temu robią to chętniej, a dana szkoła
może na tym zyskać, ponieważ Dyrektor jest  zdecydowany na to, żeby taki projekt w ogóle podjąć.
Bardzo często na swoich spotkaniach słyszymy, że ta praca jest trochę pracą charytatywną i po
kilku latach nauczyciele rezygnują odmawiając Dyrektorom takiej współpracy, także to wszystko
dąży do tego, aby rozwiązywać właśnie takie problemy. Księgowa będzie miała również więcej
pracy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  - Z tego co się
orientuję,  przy  prowadzeniu  projektów  w  poprzedniej  perspektywie,  nauczyciele,  księgowa,
wszystkie osoby mogły otrzymywać  wynagrodzenia, więc jeśli z tych 25% przekażemy 12,5% na
koordynatora i jego zastępcę, to na wypłatę dla nauczycieli zostaną niskie kwoty. Mówi Pani, że
wcześniej te osoby pracowały charytatywnie, ja się z tym nie spotkałam.  

Firma  Mkompre  Monika  Marszałek  –  Chociażby  podjęcie  działań  związanych  z  samym
przygotowaniem projektu,  to jest  bardzo dużo pracy, nie wiem czy Pani wie, ale koszty w tym
projekcie  to może 200-300 zł. dla nauczyciela, który będzie bardziej zaangażowany w te prace.
Mówię  tutaj  o  dodatkowych  środkach  i  to  szkoła  sama  zdecyduje  o  tym,  że  jeśli  będzie  np.
nauczyciel, który poświęci  jeszcze więcej czasu, niż zakładaliśmy w projekcie, to można takiego
nauczyciela dodatkowo wynagrodzić. 

 
Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska   -  Czyli
rozumiem, że nauczyciel za każdą przepracowaną godzinę w ramach projektu z dziećmi, dostaje
zagwarantowane pieniądze w umowie plus dodatkowo za zaangażowanie?   
   
Firma  Mkompre  Monika  Marszałek  –  Tak  i  te  zawarte  godziny  o  których  Pani  mówi  są
przeliczane wszystkie w projekcie, bo cały projekt jest zaplanowany na ileś godzin, później należy
dokonać wyboru kadry pracującej przy tym projekcie, my staramy się, aby byli to nauczyciele z
każdej  ze  szkół,  bo  projekt  pozwala  również  na  zatrudnienie  nauczycieli  zewnętrznych  spoza
szkoły, a z kolei te dodatkowe pieniądze są na dodatkowe wydatki.            

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Dobrze, czyli
powiedzmy, że zatrudniony nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 3 prowadzi zajęcia w ramach
projektu  i  w  ramach  projektu  za  każdą  przepracowaną  godzinę  otrzymuje  wynagrodzenie,  ale
uznajemy,  że  nauczyciel  przeprowadził  świetne  zajęcia  z  których  jesteśmy  niesamowicie
zadowoleni, więc dostaje z tych dodatkowych środków np. 30% więcej wynagrodzenia, tak? 



Firma  Mkompre  Monika  Marszałek  –  Czasami  te  zajęcia  są  prowadzone  w  soboty  i  jeśli
nauczyciele bardzo mocno angażują się w swoją pracę i poświęcają swój czas w przygotowanie np.
dodatkowych materiałów,  czy zajęć,  to są właśnie elementy ponad projekt  i  o tych elementach
mówimy. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1 

UCHWAŁA NR 128/XXV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w
szkole  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie  projektów  realizowanych  w
ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Pod działanie 10.1.1. Edukacja ogólna”.
( Dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westreplatte w Gostyninie ).

Radny Michał Bartosiak - Chciałem zapytać czemu nie ma na dzisiejszej sesji Dyrektorów Szkół,
nie byli zaproszeni?

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski – Odbyły się wcześniej dwa spotkania z Dyrektorami
Szkół   odnośnie  Programu  10.1.1.,  jedno  tutaj  na  sali,  Dyrektorzy  z  pracownikami  poświęcili
bardzo dużo czasu  i  przekazali  materiały,  które  były podstawą do diagnoz dla  poszczególnych
szkół,  więc  nie  wydawało  się  być  koniecznym,  żeby  jeszcze  raz  potwierdzali  te  diagnozy  i
przedstawiali opis swojej sytuacji, ponieważ jest to już przedstawione w załącznikach.  

Za przyjęciem projektu uchwały  głosowano następująco:

Za- 12    Przeciw- 0         Wstrzymało się- 1 

UCHWAŁA NR 129/XXV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w
szkole  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie  projektów  realizowanych  w
ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Pod działanie 10.1.1. Edukacja ogólna”.
( Dotyczy Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie). 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 



Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 12    Przeciw- 0       Wstrzymało się- 1

UCHWAŁA NR 130/XXV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w
szkole  stanowiącej  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie  projektów  realizowanych  w
ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Pod działanie 10.1.1. Edukacja ogólna”.
(Dotyczy Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie).

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 12             Przeciw – 0 Wstrzymało się- 1

UCHWAŁA NR 131/XXV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  – Czy  Pani
firma pisze projekty inwestycyjne również, bo wcześniej rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem,  że
to  mają  być  bardzo  duże  projekty,  że  firma  ma  być   zaangażowana  do  pozyskiwania  dużych
funduszy? 

Firma Mkompre Monika Marszałek – Tak, moja firma jest w stanie pisać cały zakres projektów,
które są w RPO i środkach krajowych, natomiast na dzień dzisiejszy śledząc harmonogram i to jaką
zaproponowaliśmy współpracę Urzędowi Miasta w Gostyninie, chronologicznie w zależności od
tego  jak  odpierane  są  konkursy,  proponujemy  projekty.  Pierwsze  projekty  związane  były  z
przedszkolami.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Więc właśnie,
w pierwszej kolejności projekty miały być pisane na przedszkola.

Firma  Mkompre  Monika  Marszałek  -   I  były  napisane,  zostały  złożone,  rozstrzygnięcie
projektów nastąpi w 2016 roku, koniec I lub początek II kwartału. Teraz po złożeniu projektów
edukacyjnych znów pół roku do rozstrzygnięcia konkursu, natomiast składamy je w terminach w
których  obowiązuje  składanie  wniosków.   Na  dzień  dzisiejszy cały  harmonogram po  ostatnich
zmianach wygląda trochę inaczej i w 2015 roku właściwie kończymy, jeszcze być może 30 grudnia,
wejdą biznesowe projekty, związane z badaniami rozwoju i uczelniami wyższymi, natomiast jeśli
chodzi o jakiekolwiek projekty związane jeszcze z edukacją, albo projekty inwestycyjne na dzień
dzisiejszy ani w RPO ani w krajowych środkach, takich konkursów już nie będzie.

         



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska – Mystkowska –  A czy coś
więcej o projektach na przedszkola mogłaby nam Pani powiedzieć? 

Firma Mkompre Monika Marszałek – Sama idea przedszkoli była taka, aby otworzyć dodatkowe
oddziały przedszkolne, które będą wyróżniały się czymś, co spowoduje zainteresowanie rodziców.
Kładliśmy duży nacisk, żeby te przedszkola miały ciekawe zajęcia, miały wykwalifikowaną kadrę,
nie  pamiętam  jakie  były  dokładnie  same  przedmioty,  ale  jeśli  chodzi  chociażby  o  oddziały
przedszkolne specjalne, to założenie było takie, aby pozyskać jak najwięcej środków, żeby stworzyć
i wyposażyć oddział przedszkolny.         

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  -   A skoro
mamy „przeludnione” przedszkola, to w jaki sposób stworzymy nowe oddziały?

Firma Mkompre Monika Marszałek  –  Mamy przeludnione,  czyli  możemy przenieść  dzieci  i
odciążyć duże oddziały.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Tak, ale gdzie
przewidzieliśmy utworzenie tych nowych oddziałów?

Firma  Mkompre  Monika  Marszałek  –  Nie  pamiętam,  które  to  były  obiekty,  ponieważ
koordynatorem w tej  chwili  tych projektów jest  moja koleżanka,  więc ja samej  lokalizacji   nie
pamiętam,  natomiast  nie  było  oddziałów  zewnętrznych,  były  to,  te  same  placówki,  tylko  w
dodatkowych pomieszczeniach, bo o to tak naprawdę nam chodziło, jeśli mamy możliwość żeby
tych oddziałów było więcej, to właśnie w takim kierunku szliśmy.    

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Generalnie
jest problem z miejscem dla dzieci w przedszkolach, więc trochę mnie dziwią te kolejne lokalizacje.

Firma Mkompre Monika Marszałek -  Bo można było odświeżyć inne obiekty, które w ramach
projektu byłyby przekształcone na obiekty pozwalające  na stworzenie oddziałów przedszkolnych.

Do punktu 7 

Podjęcie uchwały  w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa w uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ten punkt posiedzenia dotyczy uchwały na
mocy której, przekazaliśmy drogę nr 60 w Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Mecenas  Marcin  Brzeziński  -   Historia  tej  sytuacji  została  Państwu  przedstawiona  w
uzasadnieniu, Państwo znają je pewnie dość szczegółowo. Jeśli chodzi o treść uchwały, to jedna
uwaga,  w §  1 proponuję dopisać  14  września  2015 roku.  Rada została  wezwana do usunięcia
naruszenia prawa, uznaje się że do naruszenia nie doszło.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco: 



Za- 13     Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 132/XXV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8 

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  123/XXIV/2015  w  sprawie  określenia
wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  podatkowych  w  zakresie  podatku  od
nieruchomości, rolnego i leśnego.

Sekretarz  Miasta  Hanna  Adamska  –  W  tej  uchwale  określone  zostały  wzory  formularzy
podatników, w trakcie badania układu tych formularzy przez RIO, została zalecona zmiana druków
formularzy,  są  to  drobne  zmiany  techniczne.  We  wszystkich  formularzach,  zarówno  tych
dotyczących  deklaracji  na  podatek  leśny  i  rolny  wykreślono  zapis  w  punkcie  b,  natomiast  w
formularzach  deklaracji  dotyczących  podatku  tylko  od  nieruchomości  i  informacji  w  sprawie
podatku od nieruchomości  w punkcie e,  zmieniono:  poprzedni  zapis   jeżeli  chodzi  o podstawę
opodatkowania w m², zawierał w nawiasie hektary, w tej chwili jest on zmieniony  m²/ha. Wkradł
się błąd w informacji do podatku od nieruchomości w punkcie 4 literka e ponieważ tam zmieniła się
data zapisu z 23 lipca 2015 roku na 9 października 2015 roku o rewitalizacji, zmieniono również
kolejność z punktu 3 zmieniono na punkt 4 dotyczący informacji  o podatku od nieruchomości.
Aktualne formularze stanowią załącznik do projektu dzisiejszej uchwały.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco: 

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 133/XXV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.

Sekretarz  Miasta  Hanna  Adamska  –  W  związku  ze  staraniami  przedszkoli,  chodzi  tutaj  o
Przedszkole Nr 2 oraz Przedszkole Nr 5 pozyskana została  darowizna wysokości  1 166,00 zł.,
projekt uchwały zamieniającej  uchwałę budżetową na 2015 rok zakłada zwiększenie dochodów
budżetu o kwotę 1 166,00 zł., a co za tym idzie, dochody bieżące zwiększą się o kwotę 1 166,00 zł.
I wydatki budżetu zwiększą się również o kwotę 1 166,00 zł. Darowizna zostanie spożytkowana na
bieżące wydatki, materiały i wyposażenie.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.  

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 13      Przeciw- 0 Wstrzymało się -0 



UCHWAŁA NR 134/XXV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  W  dniu  10  Grudnia  powstał  protokół  z  zapytania
ofertowego na zamówienie o wartości nieprzekraczającej  30 tys.  Euro,  chodzi o plac zabaw za
MCK, chciałbym poprosić Państwa o wskazówki, ponieważ jest powołany zespół do budowy placu
zabaw, a zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest 9 ofert, które zostały na ten cel zgłoszone ,
chciałbym dopytać, czy dajecie Państwo prawo wyboru mi jako Burmistrzowi, czy może macie
Państwo jakieś sugestie, bo rozbieżność w cenach jest duża?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Mam  taką  propozycję,  że  skoro  został
powołany zespół, to może wspólnie wybierzecie z Panem Burmistrzem na jakimś spotkaniu?

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Nie  ma
problemu żebyśmy się spotkali, ale generalnie chodzi o to, że zakres w przetargu był taki sam,  a
ceny bardzo rożne.  Sprawdzali  Państwo opinie  o tych firmach,  bo może warto  byłoby,  aby za
chwilę nie szukać kolejnej?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Rozbieżność  w  cenach  jest
od   9.225,00 zł.  do 67.000,00 zł.,  nie sprawdzaliśmy opinii  jeszcze,   wszystko związane jest  z
wyłonieniem firmy, która ma wykonać koncepcję, o terminie naszego spotkania poinformuję jutro.  

Do punktu 10

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  W  imieniu  Rady  Miejskiej  składam
najserdeczniejsze życzenia świąteczne, spokojnych, zdrowych Świąt dla Was i dla Waszych rodzin.
Zamykam posiedzenie XXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej VII kadencji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
  

Andrzej Robacki

Spisała:
Julita Pilichowicz   

 




