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

z dnia 26 Listopada 2020 roku.

Stan – 15
Obecni – 11

Lista obecności w załączeniu. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:25.

Do punktu 1

Otwarcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  – Stwierdzam  według  listy
obecności, że obrady będą prawomocne, Rada jest zdolna do podejmowania uchwał.
Otwieram XXVII 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 zaproszonych
gości, 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 –  11:  Bryłka  Katarzyna,  Chojecka  –  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji: 



1. Otwarcie obrad. 
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja  Burmistrza  Miasta  o  realizowanych  programach  prozdrowotnych  i

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

Problemów Alkoholowych na 2021 rok.” 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  Miasta  Gostynina  z  organizacjami

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  Ustawy  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

9. Prezentacja  Raportu  o  realizacji  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  Gminy  Miasta
Gostynina na lata 2017-2023.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. 
11. 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.
12. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
 

Do punktu 3

Wręczenie  nagrody  Gminy  Miasta  Gostynina  zawodnikom,  którzy  osiągnęli  wysokie  wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odczytał protokół z posiedzenia Komisji do spraw nagród
i wyróżnień sportowych powołanej na 2020 rok. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder wręczyli
nagrody Gminy Miasta Gostynina dla Pani Katarzyny Pakulskiej oraz Pana Kamila Fabisiaka za
osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.  

Nagrodę za Panią Katarzynę Pakulską odebrał tata – Józef Pakulski. 

Do punktu 4 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Przedstawił  sprawozdanie  z  działalności
Burmistrza za  okres od dnia  23 października 2020r.  do 19 listopada 2020 roku –  treść
sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Radny  Stanisław  Lewandowski -  Mam  prośbę  i  jednocześnie  wniosek  formalny,  aby
stworzyć jak najszybciej  kanały komunikacyjne z  mieszkańcami,  żeby przynajmniej  2/3
tych informacji  docierało do mieszkańców, bo są  to bardzo ważne rzeczy,  a  myślę,   że
większość  nie  ma pojęcia  o  tym co się  dzieje.  Nie  mówię  już  o  sprawach mniejszego
kalibru,  np.  w  między  czasie  spotykałem  się  ze  znajomymi,  którzy  byli  zdziwieni,  że



modernizuje  się  stadion,  a  jest  to  piękna,  wielka  inwestycja,  która  powinna  być
wyeksponowana ponad wszystko. Za chwilę wchodzi potężna modernizacja oczyszczalni
ścieków,  w  związku  z  tym,  mam  formalny  wniosek,  żeby  kanały  komunikacyjne  z
mieszkańcami zaistniały.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Bardzo słuszna uwaga Panie Radny. Powiem jak
wygląda to w tym momencie, dzisiaj mieszkańcy mogą nas oglądać, jesteśmy na żywo,
więc wszyscy mają dostęp do dzisiejszych obrad sesji,  a  ile  nas  ogląda osób,  wskazuje
liczba.  Co  do  kanału  przypomnę,  że  raz  na  kwartał  jest  wydawana  gazeta  i  są  tam
przedstawione najważniejsze informacje. Planuje powrócić do sprawozdań comiesięcznych,
żeby w formie wideo omawiać poszczególne miesiące, co się wydarzyło w danym miesiącu.
Jest wiele rzeczy, które faktycznie trzeba jeszcze bardziej wyjaśniać, mówić, ale sam Pan
wie,  że  ostatnie  miesiące  są  inne  z  uwagi  na  panującą  pandemie.  Przyjmuję  to  do
wiadomości, aby kanały jeszcze bardziej poprawić. 

Do punktu 5

Interpelacje i zapytania Radnych.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  -  W okresie międzysesyjnym nie
wpłynęła pisemna interpelacja, ani pisemne zapytanie do Pana Burmistrza, czy w tej chwili
są jakieś pytania?  

Radny  Bogdan Ozimek –  W sprawie  kaset  biosonicznych,  chyba  coś  się  zmieniło,
chciałbym dostać konkretną odpowiedź, czy te urządzenia mogą pracować  po miesiącu
lutym,  czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec, bo jeśli nie, to czy jest zasadność zakupu
takich  urządzeń,  a  ewentualnie,  czy  zastosowanie  tego  urządzenia  do  końca  lutego
gwarantowałoby w jakimś znaczniejszym stopniu, to,  że ptaki od marca nie zakładałyby
gniazd w takim zakresie?

Odpowiedź zostanie udzielona w punkcie 13.   

Do punktu 6  

Informacja  Burmistrza  Miasta  o  realizowanych  programach  prozdrowotnych  i
profilaktycznych. 

Naczelnik  Wydziału  Promocji  Miasta  i  Ochrony  Zdrowia  Magdalena  Świderska  –
Przedstawiła informację o realizowanych programach prozdrowotnych i profilaktycznych -
treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Sekretarz  Miejski  Hanna  Adamska  - Informacja  Burmistrza  Miasta  Gostynina  o
realizowanych programach prozdrowotnych i profilaktycznych - w zakresie zwalczania i
przeciwdziałania pandemii COVID-19:

1)  Zakupiono  płyn  dezynfekcyjny  dla  mieszkańców  miasta  przebywających  w  szpitalu
Arion Med w Gorzewie.



2)  Zakupiono  fartuchy  medyczne  wizytacyjne  dla  mieszkańców  miasta  Gostynina,
odwiedzających pacjentów w szpitalu Arion Med w Gorzewie.
3) Zakupiono maseczki ochronne oraz dostarczono seniorom (60+) - mieszkańcom miasta
Gostynina.
4) Zakupiono płyny dezynfekcyjne dla interesantów Urzędu Miasta Gostynina.
5) Zakupiono rękawiczki ochronne, żele, mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji rąk i
powierzchni na potrzeby Urzędu Miasta Gostynina.
6)  Zakupiono  maseczki  ochronne  oraz  przyłbice  dla  pracowników  Urzędu  Miasta
Gostynina.
7) Zakupiono termometry dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina. v
8)  Zakupiono maseczki  ochronne,  przyłbice,  gogle,  fartuchy oraz termometry dla szkół,
przedszkoli oraz punktów opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu miasta Gostynina.
9) Zakupiono profesjonalny ozonator powietrza na potrzeby Urzędu Miasta Gostynina.
10)  Zlecono  i  sfinansowano  wykonanie  badań  na  wykrywanie  materiału  genetycznego
koronawirusa SARS-CoV-2 dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Firma
realizująca  badania  znajduje  się  na  liście  laboratoriów COVID posiadających  certyfikat
Ministerstwa Zdrowia.
11) Zlecono i sfinansowano wykonanie (wraz z montażem) zabezpieczeń stanowisk pracy
do obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Gostynina (Sekretariat,  Biuro Organizacyjne
Burmistrza, Urząd Stanu Cywilnego).
12)  W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  członkom  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w
Gostyninie  w  trakcie  prowadzenia  działań  ratowniczych  i  zabezpieczających  w  czasie
pandemii:
-  zakupiono  kombinezony  ochronne  TYVEK,  maseczki  filtrujące  typu  FFP2,  okulary
ochronne,
- w ramach współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego pozyskano: ubrania
specjalne  lekkie,  hełmy  lekkie  z  przyłbicą,  gogle  FHR,  półmaski  filtrujące  FFP2,
kombinezony jednorazowe C310, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, worki na
odpady medyczne.
13) Zakupiono worki na odpady wytworzone przez osoby przebywające w izolacji domowej
lub na kwarantannie oraz zlecono wywóz tych odpadów (zgodnie z Wytycznymi Ministra
Klimatu  i  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  w  sprawie  postępowania  z  odpadami
wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań
na wywołaną przez niego chorobę COVID-19).
14)  Przeprowadzono  dystrybucję  maseczek  ochronnych,  rękawiczek  ochronnych-
jednorazowych,  płynów  do  odkażania  rąk  i  powierzchni,  termometrów  do  szkół
podstawowych, szkoły muzycznej, przedszkoli, punktów przedszkolnych, klubu dziecięcego
oraz  punktów  opieki  nad  dziećmi  na  terenie  miasta  Gostynina  (środki  ochrony
indywidualnej otrzymano za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego).

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Dopowiem,  bo  nie  było  to  przewidziane  w
programie,  ale  powiem  o  tym.  Urząd  Miasta  pracuje  zdalnie  i  będzie  pracował  do
odwołania, kasa jest czynna 3 dni w tygodniu, poniedziałki, środy i piątki, w poniedziałki i
środy do godziny 14.30,  w piątek do godziny 13.30.  Na terenie  Urzędu Miasta  zostało
stwierdzonych  sześć  przypadków,  ale  osoby  przeszły  chorobę  dość  spokojnie,  nie  było
dramatycznych  wydarzeń.  Procedury,  które  były  prowadzone  w  urzędzie  funkcjonują
bardzo dobrze,  apel do mieszkańców, abyśmy te sprawy które możemy załatwiali drogą
elektroniczną.  Chciałbym  podziękować,  tym  wszystkim,  którzy  dbają  o  prawidłowe



funkcjonowanie urzędu w tym okresie, jest to Pani Sekretarz Hanna Adamska, Pan Hubert
Wojciechowski,  który  zajmuje  się  zarządzaniem kryzysowym na  terenie  Gostynina,  ale
również dziękuję wszystkim pracownikom oświaty, którzy w momencie, kiedy pojawiają
się  zakażenia  wśród personelu,  szybko informują  organ prowadzący,  jesteśmy w stałym
kontakcie i do tej pory wszystko przebiega sprawnie, mimo tak trudnej sytuacji.  Dziękuje
też Państwu, ponieważ Rada Miasta w Gostyninie jest podawana jako przykład, że może w
miarę  bezpiecznych warunkach  prowadzić  swoje  obrady,  więc  jest  to  ważne,  że  o  tym
Państwo pamiętacie, także na ręce Pana Przewodniczącego również podziękowania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Dziękuję. Chciałem poinformować, że
skierowałem  pisma  do  wszystkich  osób  zarządzających  szpitalami  i  placówkami
medycznymi,  które  świadczą  usługi  medyczne  na  terenie  naszego  miasta,  odpowiedzi
powoli spływają, termin określiłem do końca miesiąca. 

Radny  Stanisław  Lewandowski  -  Mam  pytanie  do  Pani  Naczelnik   odnośnie
przeciwdziałania alkoholizmowi, bo jak słuchałem, to tak, jakby była plaga alkoholików i
chciałem zapytać, czy Ci którzy się zgłaszają to raczej młodzież, osoby dorosłe, starsi i jaka
jest to ilość, czy przestają pić? 

Naczelnik Wydziału  Promocji  Miasta  i  Ochrony Zdrowia Magdalena  Świderska  -
Przekrój  jest  bardzo  różny  od  młodych  osób,  poprzez  osoby  starsze.  To,  czy  ta  osoba
faktycznie chce wyjść z nałogu, zależy tylko od niej, ale wsparcie jest potrzebne, ponieważ
czasami bez wsparcia nie potrafią utrzymać  abstynencji i kupują alkohol. Najlepiej byłoby
zgłosić  się  do  specjalistów  na  ul.  3-go  Maja  30,  ponieważ  to  tam  można  uzyskać
najświeższą informację bezpośrednio od realizatorów, byłaby to wiarygodna informacja.    

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -   W  marcu  będzie  przyjmowane
szczegółowe sprawozdanie  z  funkcjonowania  tego programu i  wówczas  pewnie  zostaną
zaprezentowane liczby, specyfika i poszczególne obszary. 

Do punktu 7  

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.” 

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska
– Niniejsza uchwała zakłada realizację programów na przyszły rok. Przy budowie
tego programu opieraliśmy się  na  raporcie  o  którym wspominałam i  który  został
wysłany do państwa, a także na rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych.  Z  opracowanej  diagnozy  wynika,  że  programy
profilaktyczne powinny być kierowane do szerokiego grona mieszkańców Gostynina,
w  różnym  wieku,  powinny  byś  skierowane  do  dzieci  i  młodzież  szkolnej  i  dla



rodziców, wobec tego takie mamy założenia tej uchwały. Do realizacji proponujemy
programy  nastawione  na  rozwijanie  u  młodzieży  umiejętności  życiowych.  Jeżeli
chodzi o programy terapeutyczne i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,
przewidujemy działalność punktu Przebudzenie przy ul 3-go Maja.  Ważne są akcje
promocyjne,  alby  mieszkańcy  wiedzieli  gdzie  pomoc  mogą  uzyskać.  Środki  na
realizację  Programu,  są  przeznaczone  ze  środków  uzyskanych  za  zezwolenia  na
sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota przeznaczona to 440.000,00 zł. 

Radnie nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  uchwałę  –  treść  uchwały
stanowi załącznik do protokołu. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za –  11:  Bryłka  Katarzyna,  Chojecka  –  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA  NR  210/XXVII/2020  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu.       

Do punktu 8 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  Miasta  Gostynina  z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska
– Szanowni  Państwo  Programu  Współpracy  Miasta  Gostynina  z  organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o
działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  roku  2021  nie  różni  się
znacząco od programu, który obowiązuje do końca grudnia 2020 roku. Na podstawie
zapisów uchwały nr 274 i 281 z 2010 roku trwają konsultacje społeczne projektu
współpracy. Nie wpłynęły, żadne uwagi. Jeśli chodzi o różnicę, które pojawiły się w
programie  na  2021  rok  w  stosunku  do  programu,  który  jeszcze  w  tym  roku
obowiązuje,  to w rozdziale 5, który mówi o zakresie przedmiotowym planowanej
współpracy z organizacjami pozarządowymi, oprócz takich zadań jak wspieranie i
upowszechnianie  kultury  fizycznej   i  sportu,  ochrony   i  promocji  zdrowia
publicznego  określonej  w  Ustawie  o  zdrowiu  publicznym  oraz  w  Miejskim
Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  2021 rok,



przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  oraz  turystyki  i
krajoznawstwa,  pojawiło  się  działanie  o  nazwie:  kultura  i  dziedzictwo narodowe.
Organizacje pozarządowe zgłosiły wcześniej  takie zapotrzebowanie i  taki  zapis w
tym  programie  zaproponowaliśmy  do  uchwalenia.  Pomoc  organizacjom
pozarządowym odbywa się dwutorowo: albo za pomocą otwartych konkursów ofert,
kiedy to ogłaszamy konkretny termin naboru wniosków, Pan Burmistrz na podstawie
zarządzenia  powołuje  komisje  i  organizacje  składają  wnioski,  a  komisja wybiera
wnioski w ramach posiadanych środków. Jest jeszcze drugie rozwiązanie tzw. małe
granty – są to małe projekty, których budżet opiewa maksymalnie do 10.000,00 zł. i
okres realizacji  to maksymalnie 90 dni.  Wówczas organizacja pozarządowa, która
chciałaby  skorzystać  z  małego  grantu  składa  do  sekretariatu  urzędu  projekt,  bez
ogłaszania przez nas naboru oficjalnego. Wtedy wniosek jest publikowany na stronie
internetowej  Urzędu Miasta  Gostynina,  można składać  oczywiście  uwagi  do  tego
projektu,  a  jeśli  uwag  nie  ma  i  są  na  to  środki,  to  Pan  Burmistrz  decyduje  o
przyznaniu  ewentualnego   dofinasowania.   W przypadku  małych  grantów  wkład
własny  organizacji  pozarządowych  nie  jest  wymagany,  całość  do  100%  można
sfinansować z małego grantu. Jeżeli chodzi o budżet Programu współpracy na 2021
rok, to jest to 300.000,00 zł. na ten moment na zdania dotyczące kultury fizycznej i
sportu, a 12.000,00 zł. na przeciwdziałanie narkomanii. 

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Radnie nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  uchwałę  –  treść  uchwały
stanowi załącznik do protokołu. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za –  11:  Bryłka  Katarzyna,  Chojecka  –  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA  NR  211/XXVII/2020  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu.       

Do punktu 9 



Prezentacja raportu o realizacji  Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Miasta
Gostynina na lata 2017-2023.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska   -  Przedstawiła  Raport  o  realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Miasta  Gostynina  na  lata  2017-2023 –
treść raportu stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwagi i pytań do przedstawionego Raportu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -   Ogłaszam 10 minut przerwy.

         (po przerwie…) 

Do punktu 10

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. 

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

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Został  przedstawiony  projekt  uchwały
zmieniającej uchwałę budżetową, w zasadzie zostały przedstawione dwa projekty, ponieważ
dokonaliśmy jeszcze zmian, które wyniknęły po przedstawieniu pierwszego projektu.  Jeśli
chodzi o zmiany, to w ich wyniku zarówno dochody, jak i wydatki zmniejsza się o łączną
kwotę  386.246,00  zł.  Zmiany  będą  dokonywane  w  dochodach  bieżących  i  dochodach
majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych. Jeśli chodzi o uzasadnienie do
zamian, to przedstawia się ono następująco:
Dochody bieżące budżetu Miasta:

1. w  dziale  700  o  kwotę  51.000,00  zł  zwiększa  się  wpływy  z  najmu  i  dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze,

2. w dziale 750 o kwotę 77,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek,
3. w dziale 756 dokonuje się następujące zmiany:
1) kwotę 68.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
2) kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty od posiadania psów,
3) kwotę 3.300,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od

osób fizycznych,
4) kwotę 1.707,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
4. w dziale 801 dokonuje się następujące zmiany:



1) kwotę  59.100,00  zł  zmniejsza  się  wpływy z  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego (-3.000,00 w OP SP3, -3.800,00 w P2, -24.500,00 w P4, -6.800,00 w
P5, -4.800,00 w PP SP1, -3.600,00 w PP SP3, -12.600,00 zł w PP SP5),

2) kwotę 56.000,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (+2.700,00
w OP SP1, +3.000,00 w OP SP3, -14.400,00 w P2, -15.500,00 w P4, -6.700,00 w P5,
-5.400,00 w PP SP1, -4.300,00 w PP SP3, -15.400,00 w PP SP5), 

3) kwotę 150,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych opłat (-100,00 w SP1, +
250,00 w SP5),

4) kwotę 368.740,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług (-80.390,00 w SP1, -
123.000,00 w SP3, -158.250,00 w SP5, -1.800,00 w P2, -3.300,00 w P4, -2.000,00 w
P5),

5) kwotę 443,00 zł zmniejsza się z tytułu pozostałych odsetek (-161,00 w Szkołach, -
282,00 w Przedszkolach),

6) kwotę 61.500,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych dochodów, 
5. w dziale 852 o kwotę 32.000,00 zł zwiększa się wpływy z usług,
6. w dziale 855 o kwotę 81.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług,
7. w dziale 926 o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:
1. w dziale 700 o kwotę 9.950,00 zł zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
1. w  rozdziale  60016  przenosi  się  środki  w  kwocie  2.460,00  zł  z  zakupu  usług

pozostałych  do  wydatków  majątkowych  na  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Budowa
odcinka kanalizacji deszczowej w łączniku ulic Kutnowska/Wspólna – Dybanka w
Gostyninie”,

2. w  rozdziale  70005 przenosi  się  środki  w  kwocie  22.200,00  zł  z  zakupu  usług
obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i  opinii do wydatków majątkowych na
przedsięwzięcie pn. “Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku
przy ul. 3 Maja 12”,

3. w rozdziale 75023 o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją
zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego:

1) kwotę 7.250,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia, 
2) kwotę 750,00 zł zwiększa się zakup zakup usług pozostałych,
4. w rozdziale 71035 o kwotę 8.450,00 zł zwiększa się zakup usług remontowych.

      Te  zmiany  jeśli  chodzi  o  oświatę  spowodowane  są  głównie  tym,  że  dzieci  nie
uczęszczały do szkół, odbywała się nauka zdalna, zarówno w okresie wiosennym, jak i teraz
od listopada. 

5. w rozdziale 80103 dokonuje się następujące zmiany:
1) w  Szkole  Podstawowej  nr  1  o  kwotę  1.500,00  zł  zwiększa  się  zakup  środków

żywności,
2) w  Szkole  Podstawowej  nr  3  o  kwotę  5.000,00  zł  zmniejsza  się  zakup  środków

żywności,
6. w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany:
1) kwotę  60.400,00 zł  zwiększa  się  dotację  podmiotową dla  niepublicznej  jednostki

oświaty. Ta zmiana wiąże się z tym, że przyjęto większą liczbę dzieci niż planowano.



Dotacja  ta,  skierowana  jest  do  Niepublicznego  Przedszkola  –  Akademia
Przedszkolaka. 

7. w rozdziale 80106  o kwotę 39.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków
żywności (-5.500,00 w PP SP1, -4.000,00 w PP SP3, -30.000,00 w PP SP5),

8. w rozdziale 80148 o kwotę 120.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków
żywności (-20.000,00 w SP1, -50.000,00 w SP3, -50.000,00 w SP5),

9. w  rozdziale  80149 o  kwotę  32.200,00  zł  zwiększa  się  dotację  podmiotową  dla
niepublicznej  jednostki  oświaty.  Jest  ona  również  skierowana  do  Niepublicznego
Przedszkola Akademia Przedszkolaka. 

10. w rozdziale 85219 o kwotę 150,00 zł zwiększa się zakup usług zdrowotnych,
11. w rozdziale 85228 dokonuje się następujące zmiany, dotyczące usług opiekuńczych:
1) kwotę 22.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe,
2) kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, 
12. w rozdziale 85295 dokonuje się następujące zmiany:
1) kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, 
2) kwotę 434,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, 
3) kwotę 2.934,00 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia, 
13. w rozdziale 85504 dokonuje się następujące zmiany: 
1) kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
2) kwotę 500,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, 
3) kwotę 27.801,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zmiany związane są z
pobytem  dodatkowych  13  dzieci  z  terenu  miasta  Gostynina  w  placówkach
opiekuńczo – wychowawczych. 

14. w rozdziale  85507  dokonuje  się  następujące zmiany – rozdział  dotyczy kosztów
ponoszonych na punkty opieki do lat 3 „Bajowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina”: 

1) kwotę 9.300.00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
2) kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się zakup usług remontowych,
3) kwotę  29.000,00  zł  zmniejsza  się  zakup  usług  pozostałych  -  kwota  dotyczy

niewykorzystanych środków na catering, w związku z przerwą w funkcjonowaniu
tych placówek. 

4) kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się różne opłaty i składki,
15. w rozdziale 85508 o kwotę 10.250,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez

jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –
nastąpił wzrost liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a co za tym
idzie wzrost ponoszonych kosztów.   

16. w rozdziale 90004 - chciałam zgłosić poprawkę ponieważ zakup usług pozostałych
należy  zmienić  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia więc  o  kwotę 7.000,00  zł
zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia,

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 
1. w rozdziale 60016 wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Budowa  odcinka
kanalizacji  deszczowej  w  łączniku  ulic  Kutnowska/Wspólna  –  Dybanka  w
Gostyninie" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 12.410,00 zł.

2. w rozdziale 70005  wprowadza się przedsięwzięcie pn.  “Wykonanie dokumentacji
budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12” i na to przedsięwzięcie w



2020  roku  ustala  się  środki  w  kwocie  22.200,00  zł.  Zmianę  ujęto  w  Wykazie
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. w  rozdziale  92695  o  kwotę  295.047,00  zł  zmniejsza  się  przedsięwzięcie  pn.
„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę
treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”. W tym roku
na ta kwotę już nie zostaną zrealizowane wydatki. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Chciałem Państwa poinformować, że w
dniu dzisiejszym wpłynęło pismo, które kierowane jest do mnie, ale rozumiem, że sprawa
jest ważna, więc chciałem to pismo odczytać. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  pismo  ARION-MED  dotyczące
prośby  o  wsparcie  jednostki  w  postaci  zakupu  koncentratorów tlenu  oraz  butli  na  tlen
medyczny – treść pisma stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Proszę  Państwa  dzisiaj
przyjmowaliśmy informacje dotyczącą działań prozdrowotnych,  między innymi, była tez
mowa  o  tym,  w  jaki  sposób  Gmina  Miasta  Gostynina  wspiera  walkę  z  pandemią
koronawirusa,  chciałem powiedzieć,  że  my jako radni  mamy pewien niewielki  wkład z
inicjatywy Pani  radnej Anny Wysokińskiej  i  Anny Florczak – została dokonana zbiórka
pieniędzy przekazana jako płyny dezynfekcyjne i żele do rąk. Myślę, że sprawa jest ważna i
wymagająca  wsparcia,  więc  chciałbym  zgłosić  poprawkę  do  uchwały  budżetowej,
mianowicie  kwotę  7.000,00  zł.,  która  początkowo  była  przeznaczona  na  płoszenie
gawronów w parku, wydaje mi się, że można przeznaczyć na szpital w Gorzewie. Gawrony
poczekają, w tej chwili idzie zima i chyba płoszenia nie będziemy na razie  organizować,
pewnie do tego zabierzemy się z początkiem roku kalendarzowego, stąd moja poprawka. Za
chwilę będziemy to głosować, ale jeżeli  odbyłoby się to w ten sposób, to sama uchwała
Pani Skarbnik zmiany nie wymaga?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, z tym, że nie wydamy tych środków na ten
cel, na który 7.000,00 zł. zostaje wprowadzone, natomiast poniesiemy wydatki w tej kwocie
z tym, że z innego rozdziału na cel o który zwrócił się szpital ARION MED. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Chodzi o rozdział 90004, tak? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Nie,  to będzie inny rozdział,  będą to wydatki
poniesione na działania kryzysowe.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – To proszę powiedzieć jaki dział, żeby
radni wiedzieli.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Jeśli wniosek przejdzie, to albo ta kwota zostanie
w tym planie, albo będziemy musieli zmienić dochody i wydatki wykreślając tą kwotę, czyli
dochody  ogółem,  dochody  bieżące,  wydatki  ogółem  i  wydatki  bieżące  musiałyby
zmniejszyć się o 7.000,00 zł.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  To może najpierw przegłosujemy, a
potem Pani Skarbnik precyzyjnie powie nam co zrobimy.  



Poprawka: Kwotę 7.000,00 zł. przeznaczyć na wsparcie tlenoterapii w szpitalu w Gorzewie.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za –  11:  Bryłka  Katarzyna,  Chojecka  –  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 
   
Poprawka został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Rada poprawkę przyjęła, Pani Skarbnik
proszę nam powiedzieć gdzie ona się znajdzie? 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Jest  to  specjalny  rozdział,  w  dziale  75421
„Bezpieczeństwo  Publiczne”  –  tam  ponoszone  są  wydatki  związane  z  działaniami
przeciwkryzysowymi. Były wcześniej ponoszone wydatki o których mówiła Pani Sekretarz
w związku z działaniami przeciw COVID. Wydatki o które prosi ARION MED mieściłyby
się  w  planie  finansowym,  zresztą  jeśli  chodzi  o  tamten  rozdział,  to  rozwiązywana  jest
rezerwa  kryzysowa,  która  należy   do  kompetencji  organu  wykonawczego,  czyli  Pana
Burmistrza,  Rada  takiej  rezerwy  nie  rozwiązuje  i  tak  jak  powiedziałam,  te  wydatki
mieściłyby się w planie w rozdziale 75421. Żeby nam się zbilansowała uchwała musimy
pomniejszyć dochody i wydatki, albo pozostawić tą kwotę i będzie niewykonana na koniec
roku, a być może, że coś się jeszcze wydarzy. Decyzja należy do państwa radnych, czy
pozostawić tą kwotę.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Myślę, że ta kwota, która jest zaproponowana na
kasety, ona zostaje, nie będziemy jej dzisiaj ściągać, cyferki muszą się też zgadzać.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Pani Skarbnik nie przyjmuje dobrze
tego, że my mamy się zdecydować teraz co wolimy, za chwilę głosujemy uchwałę i tak jak
Pan Burmistrz mówi pozostawiamy 7.000,00 zł. w rozdziale 90004.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Wtedy nic się nie zmienia, kwoty zaproponowane
w uchwale pozostają bez zmian, a my zamiast wydatkować ta kwotę na kasety, z innego
rozdziału, w którym będą się mieścić wydatki, dokonamy wsparcia dla ARION-MED.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Dobrze, teraz już wszyscy wiedzą o co
chodzi, więc przejdziemy do glosowania. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  uchwałę  –  treść  uchwały
stanowi załącznik do protokołu. 



Za podjęciem uchwały wraz z powyższą poprawką głosowano następująco:

Za –  11:  Bryłka  Katarzyna,  Chojecka  –  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA  NR  212/XXVII/2020  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu.       
       

Do punktu 11

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.
   
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tutaj również były przedstawione dwa projekty,
drugi  został  przesłany  ze  zmianami,  głównie  na  podstawie  tego,  że  doszło  zadanie
inwestycyjne,  zmieniły  się  wydatki  i  dochody  budżetowe.  Wydane  zostało  w  dniu  23
listopada Zarządzenie Burmistrza, już po przekazaniu pierwszego projektu uchwały i tym
zarządzeniem jak i zarządzeniem z dnia 30 października, były zwiększane dochody oraz
wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i dochody ogółem i dochody bieżące, głownie na
podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę o zmianie planów na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej, a także o przyznanie dotacji na realizację zadań bieżących.
Tymi  zarządzeniami  były  dokonywane  również  przeniesienia,  są  one  poopisywane  na
wydatki związane z działalnością urzędu.  Chciałam jeszcze zgłosić poprawkę,  ponieważ
wykryłam błąd, w załączniku nr 2 do WPF w wierszu 1.3.1.1 w kolumnie limit na 2021
wkradł się błąd, czeski błąd – przy wprowadzaniu do programu w którym sporządzamy
projekt uchwały  – należy poprawić kwotę z 433.000,00 zł.  na kwotę 433.300,00 zł.  W
uzasadnieniu do uchwały do WPF, jest ta sama poprawka, tylko w opisie w wykazie do
WPF w punkcie 2, 4 tiret, też jest limit 2021 w kwocie 433.000,00 zł, a należy poprawić na
433.300,00 zł. Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w 2021
roku i  przedsięwzięcie  bieżące jeżeli  chodzi  o  realizację  zadania  publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego, dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola. 

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

Radnie nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  



Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  uchwałę  –  treść  uchwały
stanowi załącznik do protokołu. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za –  10:  Bryłka  Katarzyna,  Chojecka  –  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

(radny Stanisław Wróblewski nie brał udziału w głosowaniu…)

UCHWAŁA  NR  213/XXVII/2020  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu.       

Do punktu 12

Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Dostali Państwo protokół mailem. Czy
są jakieś uwagi, bądź pytania do protokołu? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco:

Za – 10: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Reder  Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław. 

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 1 Raciborski Grzegorz

Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 13 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pan radny Bogdan Ozimek pytał, czy urządzenia
do płoszenia ptaków może pracować po miesiącu lutym, w okresie od lutego do czerwca –
poproszę o odpowiedź Panią Burmistrz. 



Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Wczoraj na Komisji rewizyjnej osoba, która
ma większą wiedzę przekazywała Panu radnemu informację, na dzisiaj mieliśmy ustalić,
czy  regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  wyrazi  zgodę  na  odstraszanie  ptaków w
okresie  ochronnym.  Był  kontakt  z  Regionalnym  Dyrektorem  –  z  informacji,  które
uzyskaliśmy,  jest  powiedziane,  że  na  cały  rok,  wymagana  jest  decyzja  Regionalnego
Dyrektora,  zgoda  na  odstraszanie,  z  tym że  w  okresie  od  kwietnia  do  sierpnia,  mimo
uzyskania takiej decyzji jest zakaz stosowania urządzeń odstraszających. W okresie od 15
października do końca lutego możemy usuwać gniazda,  na to nie jest  wymagana żadna
decyzja,  natomiast  na  odstraszanie za  pomocą urządzeń odstraszających,  wymagana jest
decyzja. 

Radny Bogdan Ozimek – A okres marca? 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska –  Jeżeli  otrzymamy zgodę,  to tak,  w marcu
można wówczas odstraszać. Okres ochronny dla tych gatunków, które tam przebywają jest
od 1 marca do 15 października, z tym że w okresie lęgowym od kwietnia do sierpnia jest
zakaz używania urządzeń odstraszających.     

Radny Bogdan Ozimek – Czy będziecie ubiegać się o decyzję? 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Z rozmowy wynikało, że możemy już złożyć
wniosek,  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  żebyśmy  uzyskali  taką  zgodę,  a  czy  będziemy
realizować tą decyzję, to odrębna kwestia. Z tego co wiem, podejmujemy działania w celu
uzyskania takiej decyzji.  

Do punktu 14 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Zostały sformułowane dwa wnioski
przez połączone dwie komisje – Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Pierwszy wniosek dotyczy pisma, które w imieniu
Zarządu Powiatu wysłała Pani Wicestarosta Maria Wróblewska, pismo jest Państwu znane –
chodzi o to, że Zarząd Powiatu przystąpił do realizacji zadania  pod nazwą budowa Hali
Sportowej  na  terenie  przyległym  do  liceum  Ogólnokształcącego  i  jest  prośba  o
współfinansowanie.  Połączone komisje stanęły na stanowisku,  że ze względu na własny
nasz program inwestycyjny w roku 2021 współfinansowanie nie jest możliwe. Państwo ten
wniosek otrzymaliście na skrzynki pocztowe. 

 „Rada Miejska w Gostyninie, z uwagi na własny, rozbudowany program inwestycyjny, nie
widzi możliwości współfinansowania w roku budżetowym 2021 budowy hali widowiskowo –
sportowej  na  terenie  przyległym  do  Liceum  Ogólnokształcącego  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.”

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:



Za –  11:  Bryłka  Katarzyna,  Chojecka  –  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Kolejne pismo, to pismo Pani Elżbiety
Markowskiej, która ubiega się o obniżkę miesięcznych rat dzierżawy. Pismo było napisane
do Burmistrza i Rady Miejskiej. Rada Miejska nie ma kompetencji do podejmowania takich
decyzji,  czyli  one  nie  mogą  dotyczyć  pojedynczych  podmiotów,  Rada  Miejska  może
udzielać zwolnień, ale wyłącznie o charakterze przedmiotowym i w związku z powyższy6m
Komisja  Rozwoju  gospodarczego  i  Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego
sformułowały wniosek do Przewodniczącego Rady, aby poddać go głosowaniu:

Wniosek: Rada Miejska w Gostyninie nie jest organem właściwym do rozpoznania wniosku
w przedmiocie  obniżenia  miesięcznych rat  dzierżawy.  Jedynym Organem właściwym do
rozpoznania   takowego  wniosku  jest  organ  wykonawczy  gminy  tj.  Burmistrz  Miasta
Gostynina, albowiem to on gospodaruje mieniem komunalnym w imieniu Gminy i posiada
ustawowe kompetencje do ewentualnego umorzenia części  zobowiązań z  tytułu zawartej
umowy najmu, ewentualnie do rozłożenia tej należności na raty. ”

 Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za –  11:  Bryłka  Katarzyna,  Chojecka  –  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Z mojej strony to tyle, wspomnę tylko,
że do Biura Rady wpłynął dość obszerny materiał, my go Państwu nie wysyłaliśmy, ale
moim  zdaniem  jest  to  materiał  ciekawy,  ponieważ  dotyczy  wszelkich  skarg,  które  są
składane w województwie Mazowieckim do jednostek samorządu terytorialnego, zachęcam
do zapoznania  się,  jest  dostępny  w biurze,  wygląda,  że  dziennie  do  różnych  jednostek
wpływa 35 skarg. Przesłaliśmy już Państwu projekt budżetu na rok 2021 bardzo zachęcam
do lektury tego dokumentu, jest on bardzo obszerny, jeśli na tym etapie nasuną się jakieś
pytania, to Pani Skarbnik, czy pan Burmistrz na pewno udziela wszelkich informacji. 



Do punktu 15 
Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

     Andrzej Hubert Reder


