
Protokół Nr XXV/2020
z posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 29 Września 2020 roku.

Stan – 15
Obecni – 15

Lista obecności w załączeniu. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 15:15.

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 XXV 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 Marcina Brzezińskiego,  witam Dyrektorów
Gostynińskich Szkół i Przedszkoli, 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.
Czy są jakieś uwagi do porządku? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku.

Za przyjęciem porządku 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 

Porządek obrad został przyjęty. 



Porządek sesji: 

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych,
5. Informacja  dyrektorów  miejskich  placówek  oświatowych  o  realizacji  zadań

statutowych w roku szkolnym 2019/2020.

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, 
2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,
3) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,
4) Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie,
5) Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,
6) Przedszkole nr 4 w Gostyninie,
7) Przedszkole nr 5 w Gostyninie,
8) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w

Gostyninie.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  średniej  ceny jednostki  paliwa w Gminie

Miasta Gostynina w roku szkolnym 2020/2021.  
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  dostarczania  wody  i

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  profilaktyki  zakażeń

meningokokowych na lata 2020-2022.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
12. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  132/XVII/2019  Rady  Miejskiej  w

Gostyninie  z  dnia  30  grudnia  2019  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2020-2034.

13.  Przyjęcie protokołu z XXII, XXIII, XXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Przedstawił  sprawozdanie  z  działalności
Burmistrza za okres od dnia 17 czerwca 2020 roku do dnia 23 września 2020 roku – treść
sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Stanisław Wróblewski –  Na stronie internetowej miasta szukałem informacji na
temat umów, o których Pan dzisiaj  mówił,  czy nie można byłoby umieścić zakładki  na
stronie internetowej w BIP umieścić, gdzie można by szczególnie  ważne umowy, umowy



inwestycyjne  publikować?. Chyba, że są tam dane wrażliwe, ja nie mogłem tego znaleźć,
jest  tak  rozbudowana  strona,  więc  jeśli  nie  ma  zakazów  prawnych,  to  byłoby  dobrze
zapoznać się z tym.  

Adwokat  Marcin  Brzeziński  –  Treść  wynika  z  oferty,  natomiast  merytorycznie
postanowienia umowa znajdują się w ogłoszeniu oferty, co do zasady nie można zmieniać
umowy.

Radny Stanisław Wróblewski – Ale on jest w naszych zakładkach? 

Adwokat  Marcin  Brzeziński  –  Tak,  w zakładce  Zamówienia  Publiczne,  przy  każdym
przetargu. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Zależy   o jakie umowy też chodzi.

Radny Stanisław Wróblewski – O najważniejsze, inwestycyjne. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Każda ważna umowa inwestycyjna, która zostaje
podpisana – zawsze informacja jest na stronie głównej podawana. 

Radny Stanisław Wróblewski – Nie znalazłem tego. Kolejne pytanie – jest informacja o
wynajęciu ubikacji TOITOI na okres tygodnia, przy cmentarzu, czy to nie przesada, żeby
taka ubikacja stała tylko tydzień, wydaje mi się to grubą oszczędnością.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Kwestia cmentarza to nie jest nasze zadanie.    

Radny Stanisław Wróblewski –  Ale mieszkańcy są nasi.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  My na okres świąt, czyli wzmożony okres, zawsze
sami  z  własnej  inicjatywy  wystawiamy  wspomniany  TOITOI.  To  zadanie  jest  dla
gospodarza cmentarza. 

Radny Stanisław Wróblewski –  To może jakiś wpływ z naszej strony, żeby przedłużył
okres, nie tylko na tydzień. 

Radna Urszula Pieniążek – Ja wielokrotnie rozmawiałam z Panem Owsikiem z Księdzem
Proboszczem i twierdzą, że to miasto powinno. 

Radny Stanisław Wróblewski – Była informacja o nagraniu przez TVP w ramach promocji
miasta, czy możemy wiedzieć jakie koszty miasto poniosło z tego tytułu? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak, jeśli dobrze pamiętam było to na poprzedniej
sesji – zabezpieczaliśmy środki, kwota 25.000,00 zł., ale kosztów było około 22.000,00 zł. 

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  – Chciałbym  dowiedzieć  się,  co  dalej  z  chodnikiem  na
działkach, został zrobiony kawałek odcinka, a co dalej?



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Cały czas tłumaczymy, że teren gdzie przebiega
chodnik nie stanowi własności miasta, to nie jest teren miasta, to jest teren działek.     

Radna Katarzyna Bryłka –  W zakresie Wydziału Finansowego w pkt. 4 jest informacja
„w  analizowanym  okresie  przyjęto  i  zweryfikowano  10  wniosków  w  sprawie  ulg
podatkowych w podatku  od nieruchomości i wydano 4 decyzje w sprawie udzielenia lub
odmowy udzielenia ulg w podatku od nieruchomości” – czy to były decyzje wydane na
udzielenie, czy na odmowę, bo z tego nie wynika? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Sprawdzimy to zaraz. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – Panie Burmistrzu w związku
z  tym,  że  będą  teraz  pieniądze  na  inwestycje  pozyskane  ze  środków rządowych,  kiedy
zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Zatorze? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –   W tym roku, na dzisiejszej sesji zabezpieczamy
środki.

Do punktu 4 

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  W  okresie  międzysesyjnym  nie
wpłynęła pisemna interpelacja, nie wpłynęło też zapytanie do Pana Burmistrza, natomiast
Pani  Radna Anna Majchrzak skierowała  szereg pytań,  adresowanych do Pani  Naczelnik
Izabeli  Chmiel vel  Chmieleckiej.  Te zapytania trafiły też do Rady Miejskiej  – czy Pani
Radna życzy sobie, aby je doczytać, one zostały radnym przewsłane wraz z odpowiedzią. 

Radna Anna Majchrzak – Jeśli Państwo się zapoznali to nie, tylko chciałam powiedzieć,
że sprawa jest dość ważna, bo z odpowiedzi wynika, że miasto musi zabezpieczyć około
350.000,00 zł. na usunięcie tego składowiska odpadów. Na dzień dzisiejszy Gmina Miasta
Gostynina jest zobowiązana do zastosowania  procedury wykonania zastępczego usunięcia
odpadów na  wyżej  wymienionej  nieruchomości  Ziejkowa  19.  Z  uwagi  jednak  na  brak
środków finansowych, szacowana kwota to 350.000,00 zł. oraz niewypłacalność posiadacza
odpadów środki niedoozyskania, działania takie nie są podejmowane. Czyli mamy drugi raz
Ziejkową, z pierwszym przypadkiem miasto wraz ze starostwem się uporało, teraz kolejny.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Tylko żebyśmy mieli świadomość, że to nie są
tego typu odpady.      

Radna Anna Majchrzak –  Tak, to są inne odpady i jest tam również kwestia szczurów,
więc wydaje mi się, że jest to zagrożenie epidemiologiczne. 

Radna Katarzyna Bryłka – W nawiązaniu do tego co mówiła przedmówczyni, chciałam
zapytać na jakim etapie jest sprawa prawna, dotycząca pierwszej sprawy na ul. Ziejkowej –
jeśli chodzi o usunięcie beczek, czy sprawa trafiła do sądu, czy jest już jakiś werdykt, czy
znany jest  termin rozprawy. Jeszcze mam jedno pytanie do sprawozdania,  wcześniej  mi
umknęło  –  Pan  Burmistrz  w jednym z  punktów,  mówił  o  spółce  Betoniarnia  –  spółka



podpisała, czy trwają rozmowy o wynajęcie lokali dla branży farmaceutycznej, czy jest to
branża farmaceutyczna, czy mowa jest o spółce zdrowotnej, mającej na celu świadczenie
usług zdrowotnych, chciałabym poprosić o sprecyzowanie.

Radny Stanisław Lewandowski  –  Mam pytanie  z  gatunku niezapłaconych podatków i
innych opłat, konkretnie chodzi o Zakłady ELGO, które z tego co mi widomo winne są dość
pokaźną  kwotę  i  chciałbym wiedzieć  ile  to  wynosi  na  dzień  31  sierpnia,  oraz  jakie  są
podjęte  działania  prawne  w celu  odzyskania  należności,  bądź  zabezpieczenia  interesów
miasta na majątku ELGO i czy są rozpatrywane inne warianty, jak sprzedaż długu. Drugie
pytanie,  to  pytanie  o  płacenie  cudzych rachunków,  czy  sytuacja  doszła  już  do  tego,  że
zostało zdjęte odium z podatników płacenia za rachunki z tytułu energii elektrycznej na
terenach Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bo z tego co mi wiadomo, to historia
sięga końca lat 70, więc czas najwyższy przejść z trybu nienormalnego w normalny. Trzecie
pytanie,  modernizacyjne  -  kiedy  jest  przewidziany  termin  ogłoszenia  przetargu  na
modernizację ul. Kościelnej?.

Radna Urszula Pieniążek –  Chciałam zapytać,  czy Mazur  rozliczył  się  z  dotacji,  jaką
dostał  na  swoją  działalność  i  drugie  pytanie,  czy  jest  możliwość  założenia  progu
zwalniającego za Domem Dziecka w stronę ogródków działkowych?.   

Odpowiedzi  zostaną udzielone  w punkcie  14  –  Odpowiedzi  na  interpolacje  i  zapytania
radnych.      

 Do punktu 5

Informacja dyrektorów miejskich placówek oświatowych o realizacji zadań statutowych w
roku szkolnym 2019/2020.

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,   
  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Magdalena Andrzejczak -  Przedstawiła informację
o  realizacji  zadań  statutowych  w roku  szkolnym 2019/2020 –  treść  informacji  stanowi
załącznik do protokołu. 

Radny Stanisław Lewandowski – Mam dwa pytania – Do sprawy dziedzińca wrócimy,
bo sami się nad tym pochylamy i chcielibyśmy, żeby dziedziniec wyglądał jak dziedziniec i
spełniał funkcję dziedzińca, ale mam pytanie, czy poziom uczniów podnosi się z roku na
rok, czy jest progresja, oraz ile godzin zajęć z wychowania fizycznego przypada na ucznia?

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Magdalena Andrzejczak –  Jeżeli chodzi o zajęcia
wychowania fizycznego, to w klasach IV-VIII 4 godziny tj.  z podstawy programowej,  z
ramowego  planu  zajęć,  a  jeśli  chodzi  o  klasy  I-III  są  to   3  godziny.  Poziom uczniów
zwiększa się – egzaminy klas VIII wypadły w tym roku lepiej niż w ubiegłym, chociaż nie
możemy mieć dużego porównania dlatego, że w tamtym roku mieliśmy tylko jedną klasę
VIII,  w  tym  roku  były  4  klasy  VIII,  ale  jeśli  chodzi  nawet  o  wyniki  na  koniec  roku
szkolnego, to też one są wyższe. 



2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  3  Beata  Wasiak  –  Grudzińska  -  Przedstawiła
informację  o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2019/2020 – treść informacji
stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Stanisław Lewandowski – Chciałem zapytać o kilka sprawa – pierwsza, to czy są
już  podjęte  skuteczne  działania,  aby  wymienić  instalację  elektryczną,  bo  z  tego  co  mi
wiadomo, szkoła ma już swoje lata?

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Beata Wasiak – Grudzińska –  Tak, tego samego
dnia, w którym był pożar, nie pamiętam konkretnie dnia, o 7:45 nastąpiło zwarcie, dobrze,
że było to rano – zauważyliśmy ogień wydobywający się ze ściany i dym. Natychmiast
zawiadomiliśmy Straż  Pożarną,  bo musicie  państwo też  wiedzieć,  że  jest  dzisiaj  ciężko
zdoby7ć firmę, która przyjedzie już do szkoły, żeby to naprawić – obdzwoniłam cztery takie
firmy, zgłosiła się jedna, to pan Kaczmarek, który zostawił wysypisko śmieci w Sierpcu i
przyjechał  do szkoły. Od tego dnia mają miejsce naprawy, które spowodowały, że szkoła
pracuje nadal, funkcjonuje prawidłowo.       

Radny Stanisław Lewandowski –  Ile jest zastępców Dyrektora Szkoły?

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Beata Wasiak – Grudzińska –  Trzech i ja. 

Radny Stanisław Lewandowski –   Czy jest to czymś uzasadnione? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Beata Wasiak – Grudzińska –  Tak, pracujemy w
dwóch budynkach i  to  jest  uzasadnienie,  bo  jeżeli  pracowalibyśmy w jednym budynku
groziłaby nam dwuzmianowość. Jedna z koleżanek, która ma pod sobą pieczę klas VII i
VIII jest w budynku przy ul. Wojska Polskiego, jedna Pani jest od klas początkowych –
przedszkole i I-III, a druga od klas IV-VI.

Radny Stanisław Lewandowski –  Czyli przyjmujemy, że koszty ponoszone są w sposób
zasadny. Teraz jeszcze trzecie pytanie – czy na etacie jest psycholog i jakie koszty generuje
w skali roku? 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  3  Beata  Wasiak  –  Grudzińska  –  Nie  mamy
psychologa, mamy dwóch pedagogów, mamy terapeutę pedagogicznego, więc jeżeli chodzi
o pomoc psychologiczno  - pedagogiczną, to myślę, że u nas w szkole jest na wysokim
poziomie.  Jest  realizowana terapia  pedagogiczna.  U nas  zostały  połączone  dwie szkoły,
więc  część  nauczycieli  i  pedagog  z  byłego  Gimnazjum został  dołożony  do  SP3,  więc
mieliśmy już pedagoga, który pracował wcześniej i ten nasz gimnazjalny. Przy takiej ilości
dzieci, jaką mamy, 750 osób, jest co robić i jest to uzasadnione. Przy tej liczbie opinii, która
wpływa i różnego rodzaju pomocy jest to uzasadnione. Na razie o psychologu nie myliśmy,
wystarczająca jest opieka pedagoga i terapeuty pedagogicznego. 

Radny Bogdan Ozimek – Przy okazji kontroli, w ubiegłym roku, wyszło coś takiego, że w
2018 roku szkoła w okresie nocnym szkoła  zużywała  prawię 2,5 krotnie  więcej  energii



elektrycznej, niż w czasie działania szkoły – nie wiem, czy poprzedni Pan Dyrektor zostawił
taką wątpliwość, bo należałoby się temu przyjrzeć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Beata Wasiak – Grudzińska –  Tej sprawy nie znam,
ta sprawa nie była mi przekazywana, ale teraz przy okazji pomiarów elektrycznych  jest
wskazanie – chodzi o wymianę oświetlenia, bo oświetlenie, które posiada szkoła jest starym
oświetleniem  i  generuje  koszty,  a  zainstalowanie  nowego  oświetlenia,  obwodów
oświetleniowych  nowych  generowałoby  znacznie  mniejsze  rachunki,  jednakże  jest  to
kompleksowy remont i bardzo kosztowny. Zainstalowaliśmy nową lampę, ponieważ przed
budynkiem szkoły była stara lampa, która powodowała przepięcia. Wiem jak to wygląda, bo
na terenie Gimnazjum Nr 2 wymieniałam oświetlenie w sali gimnastycznej i to rzeczywiście
zdaje rezultat, a jeśli chodzi o taryfy nocne i dzienne, to zapytam się o to i przyjrzę się temu,
tylko jeśli chodzi o zawieranie umów o energię elektryczną, to zawiera je miasto.    

3) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,
 
Zastępca  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  Marek  Osmałek  -   Przedstawił
informację  o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2019/2020 – treść informacji
stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Stanisław Lewandowski – Mam konkretne pytanie – czy Państwo robicie coś, żeby
przeciągnąć na swoją stronę, uczniów z innych szkół, żeby stan ich posiadania był większy?

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 Marek Osmałek -   Robiliśmy to przez 3
lata, organizowaliśmy specjalne dni otwarte, w ubiegłym roku szkolnym dni otwarte były
wyznaczone na 12 marca, ale wtedy szkoły zamknięto. W tej chwili stwierdziliśmy, że nie
będziemy już przyciągać uczniów do naszej szkoły, tylko robimy nabór klas I. W tamtych
latach  udało  nam się  przyciągnąć  sporo  uczniów,  proszę  pamiętać,  że  w  tamtym  roku
oddaliśmy 156 uczniów, więc ubytek był dość duży i w tej chwili powoli to odbudowujemy,
ale uważamy, że będzie zdrowiej, jeśli będziemy to robili od podstaw – przedszkole, klasa I
itd. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chciałem dopowiedzieć, do słów Pana Dyrektora –
należy przypomnieć, że problem nie jest w tym, iż do tej szkoły nie chcą chodzić dzieci, ta
szkoła  była  kiedyś  Gimnazjum  i  wtedy,  kiedy  zostały  wygaszane  gimnazja,  ta  szkoła
automatycznie została przekształcona w Szkołę Podstawową Nr 5. Rodzice, którzy w tym
momencie posyłali dzieci do Szkoły Nr 1 lub Nr 3, byli przyzwyczajeni do swoich miejsc i
przeciągnie dzieci do SP5 okazało się mało skuteczne. Były robione zabiegi, żeby zachęcić,
orgaznizowane  były  również  dodatkowe  zajęcia,  ale   to  nie  było  łatwe.  Również
uczestniczyłem w tego typu spotkaniach, zarówno z rodzicami jak i z Dyrekcją, praktycznie
był czas, że spotykaliśmy się kilka razy w tyg, aby zrobić wszystko, żeby szkołę zapełnić.
Niestety to się nie powiodło, bo takie szkoły jak właśnie SP, które z Gimnazjum stawały się
szkołami podstawowymi, śmiem twierdzić, że w skali Polski miały problem, żeby  zasiedlić
w naturalny sposób swoje mury. Jednym rozwiązaniem, żeby szkołę zapełnić, była uchwała
Rady Miasta, ale Rada nie chciała podjąć takiej uchwały. Nie udało się wtedy, ale szkoła z
roku na rok ma coraz więcej dzieci i za parę lat, będzie tak obsadzona, jak inne szkoły. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Z przedstawionych informacji, wynik,
że w SP 5 liczba dzieci rośnie.   

4) Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie,

Dyrektor  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  Andrzej  Sitek  -  Przedstawił  informację   o
realizacji  zadań  statutowych  w  roku  szkolnym  2019/2020  –  treść  informacji  stanowi
załącznik do protokołu. 

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej Andrzej Sitek –  Szkoła prawdopodobnie będzie
miała patrona, oczywiście za zgodą Rady, która gotowaniem prawdopodobnie odbędzie się
w październiku, o tym już wcześniej mówiłem. Kandydatem na patrona jest jeszcze żyjący
90- letni kompozytor Romuald Twardowski. Jeśli sytuacja pozwoli uroczystości związane z
nadaniem imienia przewidziane są na miesiąc listopad. Następną nowością w szkole jest
informacja, że powstaje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej, głownie składające
się z rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Jeśli chodzi o zakup sprzętu, to nie był
sprzęt zakupiony, bo po pierwsze na ten cel nie mieliśmy środków w budżecie, ale to z tego
względu,  że nie występowaliśmy o to,  bo mamy bardzo dobrą bazę sprzętu,  jedynie co
potrzebujemy, to pieniądze co jakiś czas na naprawy tych instrumentów. Dziękuję Urzędowi
Miasta za możliwość puszczania nagrań zachęcających uczniów do naszej szkoły.     

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

(po przerwie…) 
 

5) Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,

Dyrektor Przedszkola Nr 2 Anna Woźniak - Przedstawiła informację  o realizacji zadań
statutowych w roku szkolnym 2019/2020 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.

Radna  Anna  Florczak  –  Chciałam  zapytać,  ponieważ  zostały  zawieszone  zajęcia
rytmiczne,  czy to jest  decyzja Pani,  czy organu prowadzącego,  czy taki był wskaźnik z
sanepidu,  bo  mam  informację  od  rodziców  że  w  Przedszkolu  Niepublicznym  one  się
odbywają, więc chyba nie jest to decyzja sanepidu.

 Dyrektor Przedszkola Nr 2 Anna Woźniak – Tak, jest to wspólna decyzja uzgodniona z
organem prowadzącym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej  pracuje również w Szkole Muzycznej i  w wielu placówkach i nie chcemy
narażać dzieci  na  zachorowania.  Poza tym jest  to śpiew chóralny i  w wytycznych jest
informacja, że zajęcia,  które są związane ze śpiewem chóralnym raczej nie powinny się
odbywać.  W przedszkolu  jest  to  raczej  śpiew chóralny,  czyli  wszystkie  dzieci  śpiewają
razem.  Natomiast zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, to są też dzieci, które
mają wady postawy i z różnych grup miałyby wspólnie zajęcia, więc, żeby uniknąć ryzyka
zarażenia  się,  zachorowania,  te  zajęcia  są  zawieszone.  Nie  wspomniałam  o  kółku
plastycznym, które na tą chwilę się nie dobywa, ale od października planuję je uruchomić,



bo staram się zabezpieczyć w przedszkolu wszystkie potrzeby dla dzieci, chodzi o potrzeby
edukacyjne specjalne. 

Radny Stanisław Lewandowski – Mam pytanie, bo niepokojące jest to, ze wymieniła Pani
w informacji, tyle dzieci z wadami postawy, jakie są to wady, jaka jest przyczyna tego, czy
pani może coś więcej powiedzieć na ten temat?

Dyrektor Przedszkola Nr 2 Anna Woźniak – Wady postawy to jest jeszcze inna rzecz, są
one związane zazwyczaj z dysfunkcjami jeśli chodzi o kręgosłup, o koślawość kolan itd., a
ja wymieniłam dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Dzieci z orzeczeniem, to
dzieci niepełnosprawne. Mam w tej chwili w przedszkolu 2 dzieci autystycznych, 3 dzieci z
niedosłuchem, 2 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – czyli jedno dziecko ma kilka
niepełnosprawności,  1 dziecko niedowidzące i  1 z zaburzeniem narządu ruchu,  to w tej
niepełnosprawności  sprzężonej.  Oprócz  tego  mamy  2  dzieci  z  niepełnosprawnością
ruchową. Ci wszyscy specjaliści, którzy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy,
są  zatrudnieni  po  to,  aby  dzieci  usprawniać.  Są  zajęcia  dla  każdego  dziecka
niepełnosprawnego.

Radny Stanisław Lewandowski –  Czy są wiarygodni specjaliści, którzy orzekają to? 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 Anna Woźniak – Tak, jest to zespół orzekający. 

Radny Stanisław Lewandowski –   A gdzie on się znajduje, w Starostwie?  

Dyrektor Przedszkola Nr 2 Anna Woźniak – Orzeczenie o kształceniu specjalnym wydaje
poradnia psychologiczno – pedagogiczna, może być to poradnia w Gostyninie, w Płocku w
zależności gdzie, rodzic z dzieckiem idzie na takie badanie. W skład zespołu orzekającego
wchodzi psycholog, logopeda, lekarz, najczęściej jest to lekarz psychiatra i sztab osób, które
wydają takie orzeczenie.  Natomiast orzeczenie o niepełnosprawności, to tak jak wspomniał
Powiatowe Centrum orzeka.   

Radny Stanisław Lewandowski –  Mam akurat złe skojarzenia z Powiatowym Centrum
Orzekania, miałem szanse poznać prace zespołu. Wyglądało to tak, że wybitny specjalista
pojawił  się  z  Płocka,  bardzo  wszechstronnie  w  przeciągu  pół  minuty  przyjął  dane
personalne i na podstawie tego wydał orzeczenie, czy to możemy przyjąć za pewnik? 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 Anna Woźniak –  Myślę, że  nie można podważać opinii bądź
orzeczenia  wydanego przez zespół, ponieważ na posiedzenie zespołu rodzic przynosi różne
dokumenty  medyczne,  badania  lekarskie,  jeśli  jest  ot  dziecko  z  niedosłuchem,  to  jest
również diagnoza lekarska, więc myślę, że są wiarygodne. 

6) Przedszkole nr 4 w Gostyninie,

Dyrektor Przedszkola Nr 4 Grażyna Stanisławska - Przedstawiła informację  o realizacji
zadań statutowych w roku szkolnym 2019/2020 –  treść informacji  stanowi załącznik do
protokołu. 



Radny Stanisław Lewandowski –  Oddając w takie ręce swoje dzieci rodzice mogą spać
spokojnie. Mam jeszcze pytanie – ponieważ wszędzie pojawia się armia psychologów, czy
to wynika z zaleceń odgórnych, czy jest po prostu taka konieczność u Pani w placówce?

Dyrektor  Przedszkola  Nr  4  Grażyna  Stanisławska  –  My  na  zebraniach  grupowych
informujemy  rodziców, że jeżeli jakieś dziecko sprawia trudności wychowawcze i wspólnie
ujednolicamy front oddziaływań wychowawczych, a to nie skutkuje, bo np. nie widzimy
poprawy  skutecznej,  to  wtedy  proponujemy  rodzicom  możliwość  spotkania  się  z
psychologiem  w  naszej  placówce,  zapraszamy  psychologa  z  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej i  odbywa się rozmowa z rodzicami.  Poza tym wspólnie spotykamy się z
rodzicami  w  zespole,  żeby  uzgodnić,  czy  nasze  oddziaływanie  na  dziecko  zarówno  w
przedszkolu, jak i w domu jest podobne, żeby przyjąć ten sam front, te same metody, po to
abyśmy się w tym nie mijali. Pomoc psychologa jest bardzo wówczas istotna, bo czasami
rodzice, a nawet nauczyciele nie mają takiej wiedzy specjalistycznej, ale pomoc psychologa
obywa się za zgoda rodziców lub na ich prośbę, zawsze jest to na zasadzie propozycji, nie
konieczności.  

Radny  Bogdan  Ozimek  –  Chciałem  zapytać,  czy  nie  macie  Państwo  kłopotu  z
utrzymaniem terenu swojego, chodzi o tył przedszkola, czy macie monitoring, słyszałem, że
czasami coś się dzieje?

Dyrektor Przedszkola Nr 4 Grażyna Stanisławska – Tak, czasami zdarza się, że podczas
obchodu Pan konserwator  znajduje  różne  rzeczy na  naszym terenie  zielonym,  ale  teren
przedszkolny, jak i cały budynek jest objęty  nadzorem, nie mamy monitoringu – płacimy
firmie, która zajmuje się nadzorem nad terenem i kilkakrotnie zgłaszaliśmy tej firmie, że
widzimy,  iż  jest  wzmożona  aktywność  i  te  działania  były  skuteczne,  bo  się  poprawiło.
Dostaliśmy również informację, że na naszym terenie dzieci grają w grę Pokemony  i nasz
teren  jest  miejscem  startowym,  gdzie  one  szukają  tych  pokemonów  i  czasami  dzieci
przechodzą przez ogrodzenie. Jest wzmożona działalność firmy ochroniarskiej, oni wiedzą o
tym i jeśli widzimy, że dzieje się coś niepokojącego, to wówczas nadzór firmy jest częstszy.

Radny Bogdan Ozimek –  Czyli są to dzieci? 

Dyrektor Przedszkola Nr 4 Grażyna Stanisławska – Nie mamy informacji, żeby ktoś z
dorosłych  przedostawałby  się  na  nasz  teren.  To  jest  bardzo  duży  teren  i  jest  dość
pracochłonny.  Mamy  Pana  konserwatora  –  ogrodnika  na  ½  etatu,  on  nadzoruje  teren,
systematycznie kosi trawę, sprawdza wszystkie sprzęty i osobiście zobowiązałam go, żeby
codziennie rano przeszedł po terenie i sprawdził, czy nie znajdują się na nim niebezpieczne
przedmioty, które w jakiś sposób mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dzieci.     

7) Przedszkole nr 5 w Gostyninie

Dyrektor Przedszkola Nr 5 Agnieszka Żurawicz - - Przedstawiła informację  o realizacji
zadań statutowych w roku szkolnym 2019/2020 –  treść informacji  stanowi załącznik do
protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji. 



8) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w
Gostyninie.

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkola” Małgorzata Malcan –
Kołaczkowska - Przedstawiła informację  o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym
2019/2020 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radny  Bogdan  Ozimek  –  Jesteście  Państwo  w  takim  miejscu,  gdzie  wejście  do
przedszkola jest od strony parkingu, czy to jest w pełni bezpieczne miejsce i jeszcze jeśli
chodzi  o  energię  elektryczną  to  rozliczani  jesteście  wspólnie,  czy  jesteście  z  tego
zadowolenie?

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkola” Małgorzata Malcan –
Kołaczkowska  –  Jeśli  chodzi  o  wyjście  z  przedszkola,  to  oczywiście  parking  jest
problemowy,  jeżeli  chodzi  o  mieszkańców,  to  doszliśmy  do  kompromisu,  natomiast
najwięcej  przeszkadzają  nam  mieszkańcy,  którzy  podjeżdżają  do  pobliskich  sklepów  i
parują na nasze wejścia, tuż przy wejściu. Wówczas gdy przyjeżdża Pani z Cateringu nie ma
gdzie zaparkować i między samochodami ciężki termosy musi wnosić i sobie radzić z nimi.
Mamy oznakowane miejsca dla rodziców dzieci dowożących do przedszkola w godzinach,
w  których  przedszkole  funkcjonuje,  ale  niestety  nie  do  końca   nam  się  to  sprawdza,
natomiast  nad  bezpieczeństwem  dzieci  czuwają  nauczyciele  i  wyprawowałyśmy  sobie
system,  żeby  było  bezpiecznie  dla  dzieci.  Natomiast  odnośnie  drugiego  pytania  –
rzeczywiście  z  uwagi  na  to,  że  w  budynku  jesteśmy podzieleni  z  apteką,  z  gabinetem
lekarskim – nigdy nie wynikałam w system podziału, zawsze dostaję informacje, tak mam
podpisaną umowę, że według metrów bieżących i tak przyjęłam, tego się trzymam. 

Radny Stanisław Lewandowski -  Czy jest cos takiego, co nie udało się zrobić, coś co
sprawia problemy?

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkola” Małgorzata Malcan –
Kołaczkowska –   Bardzo dużo rzeczy  nie  udało  nam się  zrealizować,  drugie  półrocze
praktycznie  nam uciekło.  Mieliśmy przewidziany piknik,  aby zjednać rodzinę rodziców,
ponieważ bardzo duży nacisk kładziemy na współpracę z radą rodziców, która zawsze nam
pomaga,  współorganizując  imprezy.  Jest  mi  tez  żal,  że  nie  pożegnałam  się  tak  jak
przewidywałam,  planowałam  z  grupa,  które  zakończyły  u  nas  edukację,  z  dziećmi  z
niepełnosprawnością, to była grupa, która była z nami od początku, żegnaliśmy się online.

Do punktu 6

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku. 

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna
Komisja Spraw Obywatelskich Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna



Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Przedstawiła informację o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radna  Katarzyna  Bryłka  –  Chciałam  zapytać,  ponieważ  była  informacja  o  zakupie
sprzętu  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  czy  to  była  dotacja  celowa,  czy  z  pieniędzy
miejskich, na co to poszło, z czyjego wniosku, jaka to była kwota?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Jeśli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, to był to
projekt obywatelski, został zgłoszony do budżetu przez Ochotniczą Straż Pożarną. Przeszedł
całą  procedurę,  zgodnie z uchwałą  i  przyjętym przez Radę regulaminem w tej  sprawie,
został poddany głosowaniu, uzyskał dużą ilość  głosów i wszedł do realizacji do budżetu.   

Radna Katarzyna Bryłka –  W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęta jest także ta kwota
partycypacji, jaka byłaby to kwota?   

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Nie tego  nie ma, to było zadanie jednoroczne,
jest w załączniku zadań nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF.

Radna  Katarzyna  Bryłka  –  Panie  Przewodniczący,  to  ja  chciałam  zawnioskować,
ponieważ z wykształcenia jestem księgową i znane mi są tez nazwy skrótowe kont, czy nie
byłoby zasadnym, może rozważmy, żebyśmy jako radni mieli informację puszczona przez
Panią Skarbnik na nasze skrzynki, jeśli chodzi o zakładowy plan kont budżetowych naszej
Gminy Miasta Gostynin. To ułatwi nam czytanie informacji.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Ale zakładowy plan kont, to konta syntetyczne
jednostki.

Radna  Katarzyna  Bryłka  –  Tak,  ale  posługujemy  się  w  załącznikach  działami,
rozdziałami.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  To jest klasyfikacja budżetowa, to nie jest plan
kont,  tylko  szczegółowa  klasyfikacja  budżetowa,  ogłaszana  w  rozporządzeniu  Ministra
Finansów.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ja nie mam wykształcenia księgowego
i dla mnie plan kont jest całkowitym mrokiem, nie wiem, czy pozostali państwo byliby za
tym, żeby taką informację otrzymywać, rozumiem, że jeśli to Panią interesuje, to w każdej
chwili wydział finansowy może udostępnić, to co jest potrzebne, tak mi się wydaje.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  -   Czym  innym  jest  szczegółowa  klasyfikacja
budżetowa, a co innego to plan kont. Plan kont służy do księgowania wszystkich operacji w
dzienniku, chcę wyjaśnić państwu radnym, co to jest, czy Państwo są zainteresowani.



Radna  Anna  Florczak –  Mam  pytanie,  ponieważ  w  informacji  mamy  wykonanie  -
Oświata i Wychowanie, chcę zapytać jak wygląda sytuacja po trudnym okresie pandemii,
kiedy  placówki  oświatowe  nie  działały,  wydawałoby  się,  że  koszty  utrzymania  miały
mniejsze,  bo  rozumiem,  że  nauczyciele  i  obsługa  mieli  wypłacaną  pełną  kwotę
wynagrodzeń,  natomiast  widzieliśmy,  że  te  ilości  wykorzystania,  choćby  energii  były
bardzo rożne, wydawałoby się, że chyba nie do końca one są prawdziwe, bo jeśli 3 miesiące
budynek  jest  nieogrzewany,  nie  korzysta  z  energii,  czyli  jakaś  kwota  oszczędności
powiedzmy powinna być. Czy jest taka ogólna informacja, że przez pandemię w subwencji
oświatowej mamy jakiś plus, czy jest jakaś oszczędność?   

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –  Częściowo przyniosły,  tego może  jeszcze  nie
widać  w  sprawozdaniu.  Tak  jak  mówiłam  na  komisji,  częściowo  plan  przy  projekcie
budżetu jest planowane zużycie, ale gdy środków jak jest tworzony projekt brakuje, to na
początku te środki są niżej  zaplanowane, by w ciągu roku, wtedy kiedy brakuje przesunąć,
żeby  nie  blokować  środków na  samym początku.   Jeżeli  chodzi  o  wykonanie  zadałam
pytanie Panu Dyrektorowi MZESziP, który obsługuje finansowo jednostki  i powiedział, że
takie wykonania są.  Jeśli chodzi o energie, zarówno elektryczną, jak i cieplną, to nie do
końca w okresie grzewczym były powyłączane grzejniki, a w tym czasie kiedy dzieci nie
chodziły do szkoły, były informacje, że odbywały się remonty, sprzątanie,  także energia
cieplna i elektryczna, była używana w jakiejś części. 

Radna Katarzyna Bryłka – Chciałam zapytać, jeśli chodzi o finanse oświaty, czy sprawa
odszkodowania  tytułem  pozwu  nauczycielek  z  Przedszkola  Nr  5  obciążyła  jakikolwiek
fundusz naszego miasta?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Tak,  były  wyroki,  nie  pamiętam dokładnie  w
których miesiącach, latach, ale miasto wypłacało już kwotę. Problem był taki, że w pozwach
nie była pozywana osoba, a pracodawca.    

Radna  Katarzyna  Bryłka  –  A  pracodawcą  jest  Przedszkole,  czy  Miejski  Zespół
Ekonomiczny?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Przedszkole. 

Radna Katarzyna Bryłka  - A kto zapłacił, bo przedszkole nie ma środków  finansowych
na to, aby wypłacić  odszkodowanie, a sama kwestia pozwania osoby fizycznej jest sprawą
dyskusyjną.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –   Wszystko  musiało  zapłacić   miasto,  już  nie
pamiętam jakie były to kwoty, trzeba było dokonać zwiększenia na sesji.

Radna Katarzyna Bryłka  -  Czyli nie ma żadnych zobowiązań ze strony miasta tytułem
wpłat, wszystko prawomocnie zapłacono? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Z tego co mi wiadomo, wszystko jest zapłacone. 

Za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku
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 

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I  półrocze 2020 rok została
przyjęta. 
  

Do punktu 7 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta
Gostynina w roku szkolnym 2020/2021.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek - Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art.
39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze
zm.) dotyczące zapewnienia bezpłatnego dowozu niepełnosprawnym dzieciom i uczniom
odpowiednio do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego lub
szkoły,  gmina spełnia  poprzez zorganizowanie  bezpłatnego transportu i  opieki  w czasie
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom
kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
Zwrot  rodzicom  kosztów  przewozu  następuje  na  podstawie  umowy  zawartej  między
Burmistrzem Miasta  Gostynina  a  rodzicami.  Zgodnie  z  ustawą Prawo oświatowe zwrot
kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości wyliczonej według określonego
w ustawie wzoru. Jednym z elementów tego wzoru jest tzw. średnia cena jednostki paliwa w
danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy
rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały. W projekcie uchwały określone są średni ceny
jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina:

 olej napędowy – 4.30 zł. za litr,
 benzyna – 4.35 zł. za litr,
 autogaz – 1,99 zł. za litr. 

Jeśli chodzi o liczbę dzieci, które będą dowożone i którym będziemy mogli zwracać koszt,
to jest to na dzień dzisiejszy dwoje dzieci. Pozostałe dzieci z terenu miasta Gostynina są
dowożone na podstawie umowy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z
którym też mamy podpisaną umowę.   

Radni nie zgłaszali uwagi i pytań do uchwały. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał treść uchwały. 

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 192/XXV/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.   

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  dostarczania  wody  i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna. 

Prezes  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Władysław  Dziachan  –  Regulamin
Państwo zatwierdzali  na  ostatniej  sesji  w  czerwcu  i  zyskał  on  pozytywna  opinie
Przedsiębiorstwa Wody Polskie. To oznacza, że w tej chwili potrzebujecie Państwo
jedynie podjąć uchwałę, aby skierować go do ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Mazowieckiego i tylko tego dotyczy ta uchwała. Pod względem merytorycznym jest
on już oceniony pozytywnie. 

Radna Anna Florczak –  Mam pytanie,  nie  do uchwały,  czy  na  dzień  dzisiejszy
wszyscy mieszkańcy, czyli gospodarstwa domowe mają wodomierz i płacą za wodę
z odczytu, czy jeszcze jest taka możliwość, że ktoś ma tzw. ryczałt?. Wiem, że ryczałt
miał  osoby  zamieszkujące  na  ul.  Łąkowej.  Mieliśmy  informacje  nawet  w
sprawozdaniu,  że  w  tej  chwili  są  cały  czas  wymiany,  więc  rozumiem,  że  każde
gospodarstwo domowe ma wodomierz? 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Władysław Dziachan – Zostały nieliczne
przypadki,  rzędu  10  sztuk  w  całym  mieście.  Są  to  pojedyncze  budynki,  gdzie
mieszkają  pojedyncze  starsze  osoby.  Instalacja  wodomierza  wiąże  się  z  jakimś
wydatkami, które i tak się nie zwrócą. W tych miejscach, które Pani Radna może
mieć  na  myśli,  jest  założony  wodomierz  od  około  dwóch  lat.  W większości  są
wodomierze.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał treść uchwały. 

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 193/XXV/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.   

Do punktu 9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  profilaktyki  zakażeń
meningokokowych na lata 2020-2022.

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Pomocy Społecznej  – opinia pozytywna
wraz z wnioskiem –w  rozdziale VI koszty pkt. 2 dopisać „2020 rok – 15.720,00 zł
( 131 dzieci x 120,00 zł. koszt jednostkowy)”. 

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  –  opinia  pozytywna  wraz  z
wnioskiem –w  rozdziale VI koszty pkt. 2 dopisać „2020 rok – 15.720,00 zł ( 131
dzieci x 120,00 zł. koszt jednostkowy)”. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska
-  Rada  Miejska  podejmuje  działania,  które  mogą  zmierzać  do  polepszenia  stanu
zdrowia  mieszkańców,  w  związku  z  powyższym  Pan  Burmistrz  proponuje
zrealizować program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020-2022. W
uchwale  jest  wszystko  zawarte,  Program  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez
Agencje  Oceny  Technologii  Medycznych  i  Taryfikacji.  Na  zakażenie
meningokokowe  najbardziej  narażone  są  małe  dzieci,  są  one  najmniej  odporne,
objawy są  bardzo  podobne  do  zwykłej  grypy  i  jedyną  możliwością  ochrony  jest
szczepionka.  W  Programie  proponujemy  szczepić  najmłodsze  dzieci  tzn.  od  12
miesiąca życia. W tym momencie jest 131 dzieci i przyjęliśmy, że w latach kolejnych
będzie  około145  dzieci.   Planowany koszt  szczepienia  dla  jednej  osoby  razem z
całym programem realizacji  wynosi  około  120  zł.  i  tak  planujemy to  przyjąć  w



konkursie,  który  zostanie  ogłoszony  po  przyjęciu  przez  Państwa  Programu
Profilaktyki. Konkurs będzie ogłaszany co roku, aż do roku 2022.   
Radni nie zgłaszali uwagi i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał treść uchwały. 

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 194/XXV/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.   

Do punktu 10  

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka -
Podjęcie  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  w  sprawie  zasad  wynajmowania
lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Miasta  Gostynina
spowodowane  jest  koniecznością  dostosowania  aktów  prawa  miejscowego  do
wymogów  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  ochronie  praw  lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz.  611),  zmienionej  ustawą  z  dnia  22  marca  2018  r.  o  zmianie  ustawy  o
finansowym  wsparciu  tworzenia  lokali  socjalnych,  mieszkań  chronionych,
noclegowni  domów  dla  bezdomnych,  ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów,
mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  oraz  niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 756). 
W świetle art. 17 wyżej wymienionej ustawy z dnia 22 marca 2018 r., uchwały o
których mowa w art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w brzmieniu dotychczasowym, podjęte przed
dniem 21. 04. 2019 r., zachowują swoją ważność i mogą być zmieniane, jednakże nie
dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie zmiany ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
Dlatego  też  zachodzi  konieczność  dostosowania  zapisów  uchwały  do
obowiązującego stanu prawnego. 



Z uwagi na to, że byłaby to już kolejna zmiana obowiązującej uchwały, właściwym
jest podjęcie nowej uchwały, uwzględniającej w części zapisy poprzedniej uchwały,
jak  również  wprowadzające  nowe  rozwiązania  dotychczas  nie  ujęte  w
obowiązujących przepisach prawa miejscowego.  Podczas komisji  w § 1 uchwały
został  dodany  wyraz  i  aktualne  brzmienie  paragrafu  jest  następujące  „Uchwała
niniejsza  reguluje  zasady  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Miasta  Gostynina  oraz  tryb  zaspokajania  potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Miasta Gostynina, przy
zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem”. 

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Pomocy Społecznej  – opinia pozytywna
wraz z wnioskiem – w § 1 dopisać, po słowie zasobu…pełna nazwę Gminy tj. „Gminy
Miasta Gostynina”.  
Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  –  opinia  pozytywna  wraz  z
wnioskiem –  w  §  1  dopisać,  po  słowie  zasobu…pełna  nazwę  Gminy  tj.  „Gminy
Miasta Gostynina”.   

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 195/XXV/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.   

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo zostały przedstawione 3
projekty, jeszcze wczoraj po komisji został wysłany z jedna małą zmianą projekt nr 3,
ponieważ  okazało  się,  że  w  miesiącu  wrześniu  został  wpłacony  zwrot  kosztów
zastępstwa  procesowego  i  należało  to  wprowadzić,  aby  można  było  dokonać
płatności z tego tytułu. Ogółem dochody budżetu jak i wydatki budżetu w wyniku
proponowanych zmian zwiększą się o łączną kwotę 15.055,00zł. Dochody ogółem



zostają zmniejszone o kwotę 121.702,00 zł. i zwiększają się o kwotę 136.757,00 zł.
w tym:

1. dochody bieżące zmniejsza się o kwotę  21.702,00 zł i zwiększa się o kwotę
36.757,00 zł do kwoty 78.983.889,13 zł.

2. dochody  majątkowe zmniejsza  się  o  kwotę  100.000,00 zł i  zwiększa  się  o
kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.147.741,00 zł.

Wydatki ogółem też zwiększa się o kwotę 15.055,00 zł. i jest to per saldo wynikające
ze zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków.  

Wydatki  budżetu  zmniejsza  się  o  kwotę  327.707,97  zł i  zwiększa  się  o  kwotę
342.762,97 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 87.189.276,44 zł w tym:

-  wydatki  bieżące  zmniejsza  się  o  kwotę  199.946,28  zł i  zwiększa  się  o  kwotę
213.841,00 zł. do kwoty 77.787.470,16 zł.
-  wydatki  majątkowe  zmniejsza  się  o  kwotę  127.761,69  zł i  zwiększa  o  kwotę
128.921,97 zł do kwoty 9.401.806,28 zł.

W wyniku proponowanych zmian,  zmianie ulega § 8 Uchwały Budżetowej, który
otrzymuje brzmienie:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie  421.445,00  zł  oraz  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w
Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w kwocie 313.303,86 zł.

2. Ustala  się  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w Miejskim  Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 204.154,06 zł.

Również  w  wyniku  proponowanych  zmian,  zmianie  ulega   §  10  i  otrzymuje
brzmienie:  „Dochody  pochodzące  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi w kwocie 3.426.216,00 zł  oraz wydatki w kwocie 3.904.716,18 zł
na  pokrycie  kosztów  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami
komunalnymi.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i
wydatki  związane  z  realizacją  zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z
organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 12 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w
2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dochody bieżące budżetu Miasta:



1. w dziale 750 o kwotę 900,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów
sądowych oraz innych opłat  uiszczanych na  rzecz  Skarbu Państwa z  tytułu
postępowania sądowego i prokuratorskiego,

2. w dziale 801 dokonuje się następujące zmiany:
1) kwotę  650,00  zł  zwiększa  się  wpływy  z  tytułu  kar  i  odszkodowań

wynikających z umów (P2),
2) kwotę 4.000,00 zł  zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

darowizn w postaci pieniężnej na podstawie Umowy darowizny 17/PS/2020 z
dnia 13.07.2020 r z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w
Warszawie (P2),

3. w dziale 900 zwiększa się o kwotę 31.207,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z
lat ubiegłych,

4. w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 21.702,00 zł: z tego:
1) kwotę 5.999,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.
5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich,  realizowanych przez  jednostki  samorządu terytorialnego
na dofinansowanie realizacji projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”,

2) kwotę 15.703,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.
5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich,  realizowanych przez  jednostki  samorządu terytorialnego
na dofinansowanie realizacji projektu „Spacerując po Gostyninie”.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:
1. z działu 600  przenosi się kwotę 100.000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z

budżetu  państwa  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  realizowane  przez
gminę  na  podstawie  porozumień  z  organami  administracji  rządowej,  na
podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 25 sierpnia 2020
roku  na  dofinansowania  projektu  pn.  „Poprawa  bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina –
modernizacja  i  edukacja” realizowanego w ramach „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020 do działu 754.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
1. w rozdziale 60004 o kwotę 46.587,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług

pozostałych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
2. w  rozdziale  60016 o  kwotę  8.239,72  zł  zwiększa  się  wydatki  związane  z

realizacją zadań statutowych w zakresie dróg gminnych, z tego:
1) kwotę 11.800,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
2) kwotę 1.500,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
3) kwotę 900,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
4) kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa

bezpieczeństwa  niechronionych  uczestników  ruchu  drogowego  na  terenie



miasta  Gostynina  –  modernizacja  i  edukacja”  -  zakup  materiałów  i
wyposażenia (wkład własny),

5) przenosi  się  środki  w  kwocie  1.160,28  zł  z  zakupu  usług  pozostałych  do
wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. “Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków
Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”
–  przenosimy  na  nowo  utworzone  przedsięwzięcie  „budowa  odcinka
kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie”.  

3. w rozdziale  75023 o  kwotę  86.721,00 zł  zwiększa  się  wydatki  związane  z
realizacją zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego:

1) o kwotę 53.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
2) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
3) o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
4) o kwotę 26.014,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
5) o kwotę 17.707,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych,
6) o  kwotę  4.000,00  zł  zwiększa  się  koszty  postępowania  sądowego  i

prokuratorskiego,
4. w  rozdziale  75702 o  kwotę  91.000,00  zł  zmniejsza  się  odsetki  od

samorządowych papierów wartościowych  lub  zaciągniętych przez  jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

5. w rozdziale 75495  dokonuję się następujące zmiany:
1) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
2) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
3) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na realizacją projektu pn. „Poprawa

bezpieczeństwa  niechronionych  uczestników  ruchu  drogowego  na  terenie
miasta  Gostynina  –  modernizacja  i  edukacja”  -  zakup  materiałów  i
wyposażenia - wkład własny),

6. w  rozdziale  80101  o  kwotę  11.700,00  zł  zwiększa  się  wydatki  w  Szkole
Podstawowej nr 3, z tego:

1) o kwotę 6.900,00 zł zakup usług remontowych,
2) o kwotę 4.800,00 zł zakup usług pozostałych,
7. w  rozdziale  80104  o  kwotę  4.650,00  zł  zwiększa  się  zakup  materiałów  i

wyposażenia w Przedszkolu nr 2 – środki pochodzą z pozyskanej darowizny
oraz spłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

8. w rozdziale  85153  o  kwotę  1.655,00  zł  zmniejsza  się  wydatki  związane  z
realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, z tego: 

1) o kwotę 1.355,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
2) o kwotę 3.010,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych,
9. w rozdziale  85154  o  kwotę  1.655,00 zł  zwiększa  się  wydatki  na  realizację

zadań  określonych  w  Miejskim  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, z tego:

1) o kwotę 5.155,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
2) o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych,
10. w rozdziale 85228 zmniejsza się o kwotę 5.200,00 zł składki na ubezpieczenie

społeczne,



11. w rozdziale 85502 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na świadczenia
rodzinne – kwota będzie przeznaczona na Gostynińskie becikowe, 

12. w rozdziale 85504 zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł wydatki na zakup usług
przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  od  innych  jednostek  samorządu
terytorialnego, 

13. w rozdziale  90002 o  kwotę  9.860,00 zł  zwiększa  się  wydatki  związane  z
realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z
tego:

1) o kwotę 8.200,00 zł wynagrodzenia osobowe,
2) o kwotę 1.300,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
3) o kwotę 360,00 zł na Fundusz Pracy,
14. w rozdziale 90003  o kwotę 26.900,00 zł  zwiększa się wydatki związane z

realizacją zadań statutowych w zakresie oczyszczania miasta, z tego:
1) o kwotę 22.700,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
2) o kwotę 6.200,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
3) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
15. w rozdziale 92105 dokonuje się następujące zmiany:
1) o  łączną  kwotę  7.709,00  zł  zmniejsza  się  wydatki  na  realizację  projektu

„Dziecięcy  wehikuł  czasu”  i  przenosi  do  wykazu  przedsięwzięć  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2021 roku, z tego:

a. o kwotę 1.340,00 zł zakup nagród (środki UE),
b. o kwotę 4.659,00 zł zakup usług pozostałych (środki UE),
c. o kwotę 1.710,00 zł zakup usług pozostałych (środki Gminy),
2) o  łączną  kwotę  18.880,00  zł  zmniejsza  się  wydatki  na  realizację  projektu

„Spacerując  po  Gostyninie”  i  przenosi  do  wykazu  przedsięwzięć  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2021 roku, z tego:

a. o kwotę 2.000,00 zł zakup nagród (środki UE),
b. o kwotę 13,703,00 zł zakup usług pozostałych (środki UE),
c. o kwotę 3.177,00 zł zakup usług pozostałych (środki Gminy),

Zadanie przenosi się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w łącznej kwocie 24.680,00 zł, z tego w 2020 r w kwocie 5.800,00 zł i w 2021 r. w
kwocie 18.880,00 zł.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

1. w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:
1) zdejmuje  się  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Poprawa  bezpieczeństwa

niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina –
modernizacja  i  edukacja  – wykonanie aktywnego przejścia  dla  pieszych ul.
Zamkowa"  w  kwocie  62.730,00  zł  zgodnie  z  treścią  Załącznika  nr  4  do
niniejszej uchwały,

2) zdejmuje  się  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Poprawa  bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina –
modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. 3
Maja – naprzeciwko Sądu Rejonowego" w kwocie 63.960,00 zł, - te zadania



przenosimy  do  rozdziału  75495  na  podstawie  decyzji  Wojewody,  który
zakwalifikował tą dotację do działu 754.

3) w przesięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na  budowę  dróg  gminnych  w  ulicach:  Hubalczyków,  Gerwatowskiego,
Honorowych  Dawców  Krwi,  Małkowskiego  i  Marii  Witek”  dokonuje  się
następujące zmiany:

a. o  kwotę  1.071,69  zł  zmniejsza  się  wydatki  i  przenosi  na  wyodrębnione
przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 4 poniżej,

b. o kwotę 1.160,28 zł zwiększa się wydatki na usługę projektową – w miesiącu
sierpniu z wydatków majątkowych został poniesiony wydatek na zakup usług
pozostałych,  a  mianowicie   związanych  z  wyodrębnieniem  z  całego
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
4. wprowadza się przedsięwzięcie pn. “Budowa odcinka kanalizacji deszczowej

przy ul. Hubalczyków w Gostyninie” I na to zadanie w 2020 roku ustala się
środki  w  kwocie  1.071,69  zł.  Zmianę  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do
Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się następujące zmiany: 
1) wprowadza  się  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Poprawa  bezpieczeństwa

niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina –
modernizacja  i  edukacja  – wykonanie aktywnego przejścia  dla  pieszych ul.
Zamkowa"  na  kwotę  62.730,00  zł  zgodnie  z  treścią  Załącznika  nr  4  do
niniejszej uchwały,

2) wprowadza  się  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Poprawa  bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina –
modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. 3
Maja  –  naprzeciwko Sądu Rejonowego"  na  kwotę  63.960,00  zł,  zgodnie  z
treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał treść uchwały. 

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 196/XXV/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.   



Do punktu 12

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  132/XVII/2019  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2034.

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Skarbnik  Miasta  Bożena Sokołowska -  Od czasu  ostatniej  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  przyjętej  Uchwałą  nr  191/XXIV/2020  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale
Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok:

1. Zarządzeniem nr 96/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku:
 plan  dochodów  ogółem  i  plan  dochodów  bieżących  zwiększono  o  kwotę

90.716,00 zł, w tym: o kwotę 7.716,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie i o kwotę 83.000,00 zł z tytułu dotacji celowej
z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, 

 plan  wydatków  ogółem  i  plan  wydatków  bieżących  zwiększono  o  kwotę
90.716,00 zł,  w tym: o kwotę 40.000,00 zł  na  wypłatę  zasiłków stałych,  o
kwotę  43.000,00  zł  na  świadczenia  pomocy  materialnej  o  charakterze
socjalnym dla uczniów, o kwotę 180,00 zł na realizację zadań związanych z
przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, o kwotę 7.536,00 zł opłacenie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz  zasiłek  dla  opiekuna;  przeniesiono  wydatki  w  kwocie  4.560,00  zł  z
wydatków  rzeczowych  na  ekwiwalenty  dla  członków  Ochotniczej  Straży
Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, w kwocie 33.396,00
zł  z  rezerwy  celowej  na  odprawy  emerytalne  dla  pracowników  szkół
podstawowych,  w  kwocie  21.500,00  zł  z  zakupu  żywności  w  stołówkach
szkolnych na usługi remontowe w szkołach podstawowych.

2. Uchwałą nr 196/XXV/2020 z dnia 29 września 2020 roku.

Podam jeszcze tylko ważną informację, jeżeli chodzi o zmianę w przedsięwzięciach
na  projekty,  czy  zadania.  Z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  miasto
otrzymało dofinasowanie na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.152.344,00 zł. –
te środki będą przeznaczone na dwa przedsięwzięcia, można było z tego zrealizować
zadanie o wartości powyżej 400.000,00 zł., bądź przeznaczyć środki na wkład własny



przy  realizacji  projektów  z  dofinasowaniem  ze  środków  zewnętrznych.  Zostało
wprowadzone  przedsięwzięcie  pod  nazwą  „budowa  docinka  sieci  kanalizacji
deszczowej  przy ul. Hubalczyków w Gostyninie na kwotę 448.115,00 zł. w 2021
roku i postanowiliśmy pozostała kwotę a mianowicie 704.229,00 zł. przeznaczyć na
wkład własny w realizacji  przedsięwzięcia pod nazwą  „Modernizacja Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie” poprzez budowę boiska piłkarskiego  oraz
zaplecza sanitarno-szatniowego, a środki własne gminy, które były zabezpieczone w
2021  roku  na  kwotę  704.229,00  zł.  przeznaczyć  na  nowe  przedsięwzięcie
„Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej” i
te  dwa  przedsięwzięcia  zostają  wprowadzone  do  realizacji  w  2021  roku.  W
przypadku, kiedy zostanie podjęta uchwała, dwa nowe przedsięwzięcia znajdą się w
wykazie i będzie można ogłaszać w tym roku przetarg na wyłonienie wykonawcy
realizacji dwóch zadań.    

(obrady opuściła  radna Anna Florczak…)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za –  14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, 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 197/XXV/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.   

(przybyła radna Anna Florczak…)

Do punktu 13

Przyjęcie protokołu z XXII, XXIII, XXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  - Protokoły  zostały  Państwu
wysłane na maila.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołów. 

Za przyjęciem protokołu z  XXII sesji Rady Miejskiej 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 

Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Za przyjęciem protokołu z  XXIII sesji Rady Miejskiej 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 

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Za przyjęciem protokołu z  XXIV sesji Rady Miejskiej głosowano następująco: 

Za –  14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, 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 -1:  Anna Florczak 

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 14 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Najpierw odpowiedzi dla Pani Katarzyny
Bryłki  –  w sprawozdaniu międzysesyjnym zostały przedstawione ulgi  podatkowe,
czego one dotyczyły – poproszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie. 



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Chodziło o udzielenie lub odmowę – były
rozpatrzone  4  wnioski,  3  zostały  rozpatrzone  negatywnie,  a  dotyczyły  osoby
fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i osoby prawnej –
osoby  te  powoływały  się  na  pogorszenie  sytuacji  finansowej  ze  względu  na
pandemię, jednakże z przedłożonych dokumentów wynikało, że osoby są pracujące,
działalność nie była zakazana przez tarcze, a sytuacja nie wskazywała na to, aby ulgi
udzielić. Jeden wniosek był rozpatrzony w części pozytywnie ze względu na sytuację
zarówno materialną, finansową jak i zdrowotną  podatnika – zostało umorzone 50%
drugiej  raty,  która  miała  być  płatna  w  maju,  a  dotyczyła  powierzchni
wynajmowanych na organizację  uroczystości  okolicznościowych,  a  te  akurat  były
zakazane w tym czasie.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski -   Mam pytanie, czy
te 3 decyzje odmowne były skarżone przez wnioskodawców? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Nie i wszyscy podatnicy dokonali spłaty
podatku, mają uregulowane na bieżąco. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –   Drugie  pytanie  Pani  Radnej  Katarzyny
Bryłki  –  na  jakim  etapie  jest  sprawa  prawna  dotycząca  usunięcia  beczek  z  ul.
Ziejkowej, poproszę Pana Mecenasa o odpowiedź. 

Adwokat Marcin Brzeziński – W senesie technicznym wiadomo, ze odpady zostały
usunięte,  natomiast  jeśli  chodzi  o kwestie prawne,  to 22,  czyli  tydzień temu akta
sprawy z Sądu Okręgowego w Płocku przesłane zostały do Sądu apelacyjnego ze
wszystkimi  wniesionymi  w  tej  sprawie  apelacjami.  Wyrok  w  tej  sprawie  jest
nieprawomocny, oczekujemy na rozpoznanie apelacji również w tym Gminy Miasta
Gostynina w zakresie nie orzeczenia na rzecz gminy. Oficjalnego zawiadomienia na
piśmie  nie  dostaliśmy  i  pewnie  nie  dostaniemy,  najbliższym  dokumentem  jakie
miasto otrzyma pewnie będzie zawiadomienie o terminie rozprawy apelacyjnej, nie
potrafię przewidzieć ile się czeka w Sądzie Apelacyjnym na rozpoznanie w sprawie. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Kolejne pytanie Radnej Katarzyny Bryłki
dotyczyło prowadzonych rozmów Prezesa Starej Betoniarni z branżą farmaceutyczną
– faktycznie są prowadzone rozmowy, Prezes nie chcąc ujawniać szczegółów mówi,
że jest to podmiot z branży medycznej, nie chce powiedzieć całkowicie, ponieważ
trwają rozmowy i nie wiadomo jak się wszystko potoczy.   

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –   Następne  pytanie  zadał  Pan  Stanisław
Lewandowski – proszę o podanie zaległości ze strony ELGO według stanu na dzień
31 sierpnia 2020 roku, jakie działania są podejmowane mające na celu uzyskanie
należności – Pan Mecenas powstrzymał mnie w ostatniej chwili od podania kwoty –
kwota jest duża.



Adwokat  Marcin  Brzeziński –  W  mojej  ocenie  konkretna  kwota  zadłużenia
podatkowego stanowi tajemnice skarbową, nie może być ujawnione publicznie, pan
Burmistrz  ujawniając  konkretna  kwotę,  konkretne  dane  naruszyłby  tajemnicę
skarbową za co grozi  odpowiedzialność karna.  Z tego co jest  mi widome,  gmina
sukcesywnie  zabezpiecza  swoje  interesy,  w  pewnej  części,  konkretnie  w  piątek
syndyk  masy  upadłościowej  dokonał  kwoty  pewnej  kwoty  z  tytułu  częściowego
planu  podziału  zatwierdzonego  przez  Sąd.  Postępowanie  upadłościowe  może
zakończyć się likwidacją majątku w całości,  albo na skutek różnych okoliczności
umorzeniem  postępowania  upadłościowego,  wtedy  majątek  niezlicytowany,  czyli
nieupłynniony  w  toku  upadłości  wraca  do  pierwotnego  właściciela,  przy  czym
zabezpieczenia, mówimy o zobowiązaniach podatkowych miasta przez czas trwania
postępowania  podatkowego  nie  przebiegnie  termin  przedawnienia  należności
podatkowych.   

Radny Stanisław Lewandowski – Chciałbym wiedzieć jakie są konkretnie plany
działania podjęte, bo to co Pan mówi to wszyscy wiemy, jest to ogólnie znana rzecz.

Radna Katarzyna Bryłka – Panie Mecenasie nie może Pan powiedzieć o kwotach,
ale może powie Pan w procentach dla całej wartości zadłużenia. 

Adwokat Marcin Brzeziński –  Nie wiem, czy nie pomylę się w tym momencie, ale
może to być kwota rzędu 2%. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Raciborski  -   Hipotetycznie
zakładamy, że  postepowanie upadłościowe zostanie umorzone i majątek wróci pod
zarząd spółki,  z  tego co pamiętam, chyba nie  jest  to tajemnicą,  syndyk nie  płaci
podatku od nieruchomości, jeśli się mylę, to niech mnie Pan poprawi.

Adwokat Marcin Brzeziński –  Syndyk po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu
upadłości, jest podmiotem prawa podatkowego, od tego dnia syndyk odpowiada za
zobowiązania podatkowe, nie spółka, oczywiście odpowiada majątkiem upadłego, nie
swoim osobistym.    

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Czy płaci podatek od
nieruchomości? 

Adwokat Marcin Brzeziński –  Nie powiem tego, może Pani Skarbnik. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Powinien płacić, ale nie płaci.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Czyli nie płaci, a czy
może się to zmienić gdyby majątek wrócił pod zarząd spółki? 

Adwokat Marcin Brzeziński –  To wynika moim zdaniem z sytuacji ekonomicznej
spółki. 



Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Raciborski  –  Czyli  możemy
przyjąć, że zostanie tak, jak jest teraz. 

Adwokat Marcin Brzeziński –  Tego nie wiemy. 

Radna Katarzyna Bryłka  –  To kto  wpłacił,  rozumiem,  że  to  był  syndyk,  czyli
wpłacił?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – To jest około 3% należności głównej. 

Radna Katarzyna Bryłka – Czyli syndyk uiścił należność wynikającą  z zaległości
podatkowej, tak?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Tak. Kolejne pytanie Pani radnej Urszuli
Pieniążek  –  czy  Miejski  Klub  Mazur  rozliczył  się  z  otrzymanej  dotacji?  –  po
weryfikacji  merytorycznej  i  finansowej  sprawozdania  końcowego  na  realizację
zadania,  które  zostało  ogłoszone  przez  miasto  wynika,  ze  przekazana  dotacja
wysokości 205.000,00 zł. została rozliczona nieprawidłowo, ale tutaj chodzi o pewną
część.  Wszczęto  postępowanie,  została  wydana  przeze  mnie  decyzja  w  sprawie
zwrotu  części  dotacji  celowej  do  budżetu  miasta,  ale  nie  ma  jeszcze  ostatecznej
decyzji,  ponieważ  Klub  Mazur  ustosunkował  się  do  tej  decyzji  i  zwrócił  się  z
wnioskiem o   umorzenie  zobowiązania.  Na  ten  moment  nie  ma  jeszcze  podjętej
decyzji. 
Pytanie radnej Urszuli Pieniążek – Czy może zostać zamontowany próg zwalniający
za Domem Dziecka w kierunku ogródków działkowych? – Ul. Zazamcze jest naszą
ulica,  nie  ma  żadnych  przeciwskazań  do  zamontowania  progu,  należy  wykonać
projekt stałej organizacji ruchu drogowego, złożyć na Zespół organizacji ruchu przy
Starostwie Powiatowym w Gostyninie w celu zatwierdzenia,  więc problemów nie
ma, no może jedynie koszty, ale koszty nie są jakieś wysokie.  
Było  również  pytanie  Pana  Stanisława  Lewandowskiego  płacenia  za  rachunki  z
tytułu energii  elektrycznej na terenach Gostynińskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej –
został wybrany nowy Prezes, ze strony Spółdzielni jest wola podjęcia różnych spraw,
nie tylko chodzi o oświetlenie, także sprawa zajęcia terenu przez Spółdzielnię, który
należy  do  miasta.  Myślę  że  z  nowym  Prezesem  będziemy  próbowali  te  sprawy
załatwić i uregulować. Co do ulicy Kościelnej i przetargu – tak jak wspominałem
wcześniej, gdy tylko będzie wszystko w uchwałach przegłosowane, przetarg będzie
można ogłosić niezwłocznie, dokumenty są przygotowane, więc w tym tygodniu, lub
w przyszłym przetarg zostanie ogłoszony. 

Do punktu 15

Sprawy różne.



(obrady opuścił Radny Grzegorz Raciborski i Radna Anna Majchrzak…)

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Państwo  otrzymaliście
korespondencje -  jedna z mieszkanek Zalesia zwróciła się  z pismem do Wojewody
Mazowieckiego  podnosząc  sprawę komunikacji  w  dojeździe  z  osiedla  Zalesie  do
Gostynina. Wojewoda Mazowiecki skierował w związku z tym, pismo do Burmistrza
Miasta  Gostynina,  obydwa  te  pisma  trafiły  także  do  Rady  Miejskiej,  Wojewoda
oczekuje  na  nasza  reakcję.  Sprawa trafiła  na  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i
Budżetu, Komisja wypracowała następujący wniosek:

 „Rada Miejska w Gostyninie przyjmuje jako własne stanowisko Burmistrza Miasta
zawarte  w  piśmie  (Nr  D.7342.8.2020)  z  dnia  17  września  2020  roku,  będące
odpowiedzią  na  wniosek  Wojewody  Mazowieckiego  w  sprawie  wykluczenia
komunikacyjnego,  spowodowanego  likwidacją  lub  zawieszeniem  połączeń
autobusowych na trasie Gostynin – Zalesie, w części dotyczącej faktycznych przyczyn
utrudnień komunikacyjnych.
Jednocześnie  Rada Miejska  w Gostyninie  opowiada  się  za  kontynuowaniem prac
związanych  z  wypracowaniem  takiego  modelu  komunikacji  miejskiej,  który
uwzględniając  lokalne  uwarunkowania  pozwoliłby  uniknąć  wykluczenia
komunikacyjnego określonym grupom mieszkańców”.  

Przegłosujemy ten wniosek. 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski  Stanisław,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek Bogdan,  Pieniążek Urszula,  Reder
Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,  Wysokińska
Anna.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

Wniosek został przyjęty. 

Ze spraw różnych jest  jeszcze  pismo,  które nie  wpłynęło  do Rady Miejskiej,  ale
podpisała  je  pani  Katarzyna  Leśniewska  Dyrektor  Biblioteki,  dotyczy  statutu
biblioteki.  Sprawę  wyjaśniałem  na  Komisji  Edukacji.  Po  konsultacji  z  Panem
Mecenasem  Brzezińskim,  odpowiem,  że  Pani  Dyrektor  powinna  przystąpić   do
nowelizacji  statutu, statut powinien być przygotowany na to, aby biblioteki mogła
pełnić  funkcję  biblioteki  powiatowej,  a  jednocześnie,  żeby  statut  był  statutem
aktualnym. 
Na przyszłej sesji mamy zaplanowane wstąpienia Prezesów Klubów – myślę, żeby
postąpić,  tak  jak  było  poprzednio  z  przedstawicielami  innych  jednostek,  żeby



informacje  wpłynęły  pisemnie.  Osobistą  informacje  powinniśmy przyjąć  od  Pana
Dyrektora Wiesława Adamskiego,  reszta  klubów pisemnie,  pytania  do materiałów
proszę kierować na skrzynkę Biura Rady.

Burmistrz Miasta Paweł  Kalinowski – Podczas komisji  rewizyjnej  Pan Ozimek
zapytał  się o kasety biosoniczne – temat został  przez nas rozpoznany, jest  pewna
wątpliwość, bo analizując to co wydarzyło się w Łodzi, czy Gliwicach, gdzie były
podjęte takie próby, przyniosło to korzyść na kilka tygodni, do 3 miesięcy, a potem
problem wróci.  Koszt  to  około  1500 złoty,  w zależności  od  firmy,  więc  nie  jest
wysoki, ale skutki są średnie, możemy spróbować. 

Do punktu 16   

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –   Zamykam obrady XXV sesji
Rady Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

     Andrzej Hubert Reder


