
 Protokół Nr XXVIII/2016 
z posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia

9 lutego 2016 roku.

Stan – 15
Obecni –11
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10.00,  zakończono o godzinie 12.00.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram  obrady  XXVIII  sesji  Rady
Miejskiej  VII  kadencji.  Witam Pana  Burmistrza  Pawła  Pachniewskiego,  witam Panią  Skarbnik
Bożenę  Sokołowską,  witam  Panią  Sekretarz  Hannę  Adamską,  Pana  Mecenasa  Marcina
Brzezińskiego, witam Dyrektora Pana Michała Łosia, witam koleżanki i kolegów Radnych, witam
media, pracownice biura rady miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – odczytał porządek sesji. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 9    Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych

na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu
Miasta Gostynina na 2016 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich szkół podstawowych
i gimnazjów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 28/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia



26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich przedszkoli na
drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Gostyninie na 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2016
rok.

11. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2016 rok.
12. Przyjęcie protokołu z XXIV, XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski  -  Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta Gostynina za okres od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia 3 lutego 2016 r. 

(przybył Radny Krzysztof Markus i Radna Wiesława Radecka) 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Pan Burmistrz
wspominał  o  naprawie  znaku  i  mam  pytanie,  przy  ul.  Rynek  zainstalowano  wczoraj   znaki
oznaczające parkingi, po prawej i lewej stronie, generalnie patrząc w kierunku jazdy na południe. W
tym miejscu po prawej stronie miała być zorganizowana  strefa ograniczonego parkowania, jaki jest
więc  cel  instalacji  tych  znaków?.  Drugie  moje  pytanie  dotyczy śmieci,  firma  ENERIS  złożyła
skargę do Krajowej Izby Odwoławczej  w sprawie unieważnienia przetargu na odbiór nieczystości z
terenu miasta,  ponieważ został  unieważniony przetarg, jaki jest  wynik tego postępowania przed
Krajową Izbą Odwoławczą, jakie dalsze kroki zamierza podjąć Miasto Gostynin?

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski –  Odpowiedzi udzielimy w punkcie odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych.

Do punktu  4

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Wpłynęły interpelacje Radnej Małgorzaty
Rędzikowskiej – Mystkowskiej oraz Radnej Magdaleny Augustyniak. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  odczytał  treść  interpelacji,  które  stanowią
załącznik do protokołu. 

Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone w punkcie 13. 



Radny Stanisław Pieniążek – Jaki jest aktualny stan realizacji  zadania - Termy Gostynińskie?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Mam dwa pytania, pierwsze związane
jest z wnioskiem złożonym przeze mnie  na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, chodzi o
przejęcie przez Gminę Miasta Gostynina budynku stacji PKP, natomiast drugie zapytanie związane
jest  z  inwestycją,  która  prawdopodobnie  już  się  rozpoczęła  na  ul.  Zamkowej,  jadąc  w  stronę
centrum,  po  prawej  stronie,  tuż  za  rondem,  co  tam  jest  planowane,  czy  tam  powstanie  jakiś
budynek, jaka to inwestycja?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Mam również pytanie do Pana Burmistrza,
jaki  jest  aktualnie  stan  prawny dotyczący zamiany działek,  to  słynna  sprawa  na  której  miasto
straciło 159.000,00 zł.? Prosiłbym o odpowiedź na to pytanie w punkcie odpowiedzi, a także  na
piśmie. 

Do punktu 5 

Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych
na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu
Miasta Gostynina na 2016 rok.

Sekretarz  Miasta  Hanna  Adamska  -   Przedstawiła  sprawozdanie  z  przebiegu  i  wyników
konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Gostynina na 2016 rok - treść sprawozdania stanowi
załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Do punktu 6

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich szkół podstawowych
i gimnazjów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

Opinia Komisji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco: 

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 147/XXVIII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 7 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 28/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich przedszkoli na
drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów. 

Opinia Komisji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag odnośnie projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11             Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 148/XXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Komisja  Rewizyjna  wyraziła  opinię
pozytywną wraz  z wnioskiem: „Zaprosić Pana Goliszewskiego na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w przypadku kolejnej skargi”. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 11                Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 149/XXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Gostyninie na 2016 rok.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Komisja  Rewizyjna  zaopiniowała
pozytywnie  wraz  z  wnioskami:  „w I  kwartale  dopisać  punkt  4  -  kontrolę  realizacji  wniosków
zawartych w Uchwale nr 121 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2015 roku  w
sprawie odmowy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,  oraz  w  kwartale  IV  dopisać  punkt  3,  ocena  stanu  realizacji  zadania  monitoring  w



kontekście strefy czasowego parkowania”, to są propozycje komisji, czy są jakieś inne propozycje,
uwagi dotyczące planu pracy Komisji Rewizyjnej?

Radny  Stanisław  Pieniążek  -   Chciałem wyjaśnić  pewną  nieścisłość,  dotyczącą  IV kwartału,
wpisanego w projekt planu, jest  tam „kontrola wykonania Uchwał Rady Miejskiej  podjętych w
2016 rok” i była rozmowa, że mieliśmy to rozbić na kwartały, czyli należałoby wpisać to samo
zdanie w kwartale II i III, zaznaczyć w II kwartale, dotyczące kwartału I, w III kwartale, dotyczące
kwartału II, a w IV kwartale, kwartału III, jest to wniosek o rozbicie na II, III I IV kwartał. 

(Obrady opuściła Radna Magdalena Augustyniak,  Radny Zbigniew Chorążek oraz Radna
Wiesława Radecka)

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  W związku  ze  zgłoszonym  wnioskiem
musimy go przegłosować. 

Za przyjęciem zgłoszonego wniosku do planu pracy Komisji Rewizyjnej głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco: 

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 150/XXVIII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2016
rok.

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z wnioskiem: w I kwartale
dopisujemy  punkt:  „modernizacja  oświetlenia  wewnętrznego  budynków  użyteczności  publicznej
Gminy Miasta Gostynina i oświetlenia ulicznego w mieście”.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się-0



UCHWAŁA NR 151/XXVIII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11

Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2016 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Plany pracy Państwo otrzymali, przystąpimy
kolejno do przegłosowania.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej –przyjęto plan komisji.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – przyjęto plan komisji. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – przyjęto plan komisji.
Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  –  przyjęto  plan  wraz  z  wnioskiem:  w  I  kwartale
dopisujemy  punkt:  „modernizacja  oświetlenia  wewnętrznego  budynków  użyteczności  publicznej
Gminy Miasta Gostynina i oświetlenia ulicznego w mieście”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Przystąpimy do głosowania planów pracy
poszczególnych Komisji. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag. 

Za  przyjęciem  planu  pracy  Komisji   Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  na  2016  rok
głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0       Wstrzymało się- 0 

Plan pracy przyjęto.

Za przyjęciem planu pracy Komisji  Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2016
rok głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Plan pracy przyjęto.

Za przyjęciem planu pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  na 2016 rok głosowano
następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Plan pracy przyjęto.



Za  przyjęciem  planu  pracy  Komisji   Edukacji,  Kultury  i  Sportu  na  2016  rok  głosowano
następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Plan pracy przyjęto.

Do punktu 12

Przyjęcie protokołu z XXIV, XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do treści protokołów. 

Za przyjęciem protokołów XXIV, XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Protokoły zostały przyjęte.

Do punktu 13

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski – Proszę o 15 min. przerwy. 

(po przerwie...)

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska-  Mystkowska  –  Oczytała
odpowiedź  na  interpelację,  przedmiot:  Pozyskanie  środków  zewnętrznych, treść  odpowiedzi
stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceburmistrz  Miasta  Paweł  Pachniewski  –  Informację  dotyczącą  pozyskiwania  środków
przedstawialiśmy  w ubiegłym roku dwukrotnie, na sesji i na komisji. Jeśli chodzi o ten rok, to
zaczynając  od  grudnia,  była  sesja  nadzwyczajna   i  składaliśmy 4  wnioski  dotyczące   szkół  –
Akademia przyszłości i podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Gimnazjum  Nr 1, Dobry
start,  lepsza  przyszłość  projekt  dla  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  i  akademia  kompetencji
projektanckiej  w Gostyninie  i  projekt  inwestujemy w kompetencje i  rozwój,  to są  projekty dla
szkół.  W styczniu  tego  roku przygotowaliśmy informację,  dzisiaj  w sprawozdaniu  dotyczącym
przygotowania programu rewitalizacyjnego i taki projekt został złożony 29 stycznia, a najnowsza
kwestia to jest temat, który powstał w ubiegłym tygodniu, zostałem zaproszony przez Prezydenta
Miasta  Płocka  do  projektu  partnerskiego  w  ramach  konkursu  2.18  wysokiej  jakości  usługi
administracyjne. Temat był bardzo szybki, spotkanie było w ubiegłym tygodniu we wtorek, okazuję
się, że dobra praca naszych pracowników była wysoko doceniona, zostaliśmy dołączeni do tego
partnerstwa  z  pierwszą  pozycją  i  będziemy  odtąd  realizowali  partnerstwo  z  Miastem  Płock.
Nadmienię,  że  chodzi  tutaj  o   pozyskanie  środków  w  dwóch  zakresach  istotnych  dla
funkcjonowania miasta, a dotyczy to podatków, opłaty lokalnej  i  zarządzanie nieruchomościami,
będziemy  chcieli  skorzystać  z  możliwości  szkoleń,  studiów  podyplomowych,  zakupu  również



urządzeń, programów i sprzętu biurowego. Program zakłada możliwość dofinansowania do kwoty
200.000,00 zł. przy praktycznie zerowym wkładzie własnym więc mam nadzieję, że uda nam się
pozyskać tak dużą kwotę. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -   Odczytała
odpowiedź na interpelację, przedmiot: Pomoc publiczna oraz odpowiedź na interpelację przedmiot:
Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na
rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2016 roku –  treść
interpelacji stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Łączna kwota
umorzeń  w  przedstawionym  przez  Pana  Burmistrza  wykazie,  który  otrzymałam  wynosi
197.834,00 zł. W tamtym roku Pan Burmistrz mówił, że nie zamierza stosować umorzeń i zwolnień,
ponieważ budżet Gostynina boryka się z problemami finansowymi. 200.000,00 zł. to kwota, którą
można przecież dołożyć do ogrzewania w Starej Betoniarni, nie trzeba wtedy wyciągać kwoty z
budżetu  miasta,  tylko  z  tych  podatków,  które  zostały umorzone.  Mam pytanie  także  o  remont
chodnika w parku przy ul. Rynek, jest to punkt 9 z harmonogramu zadań inwestycyjnych, czy  nie
pokrywa się to z Budżetem Obywatelskim?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Remont chodnika przy ul. Rynek, zamieniliście Państwo
podczas omawiania projektu budżetu na zadanie -  budowa chodnika przy ul. Zakładowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Tak, tylko w
harmonogramie napisane jest, że zadanie jest rozpoczęte, więc chce dopytać.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -    Z Budżetu Obywatelskiego, to jest odrębne zadanie,
które dotyczy przystosowania przejść dla pieszych i osób niepełnosprawnych.

Wiceburmistrz  Miasta  Paweł  Pachniewski  -   Odnośnie  ostatniego  pytania  Pani  Radnej,  to
rzeczywiście jest pewna nasza wątpliwość, musimy wrócić do tematu naprawienia Rynku, dlatego,
że nie wiemy w jakim zakresie, czy to chodzi tylko o  teren wewnątrz Rynku, czy o chodniki na
zewnątrz, kwota przypisana na to zadanie, to 60.000,00 zł., ale musimy ten temat wyjaśnić. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wniosek był, że chodzi o park.

Wiceburmistrz  Miasta  Paweł  Pachniewski  –  Chciałem  się  jeszcze  odnieść  do  umorzenia
podatków,  zdecydowanie  nie  zgadzam  się  z  argumentacją  Pani  Radnej  Mystkowskiej,  Pan
Burmistrz  odkąd  pamiętam,  zdecydowanie  twierdził,  że  nie  będzie  bez  potrzeby  umarzał
jakichkolwiek należności. Proszę zwrócić uwagę, że umorzenie w wykazie dotyczy tylko trzech
podmiotów:

• Tillmann Budowa Przemysłowa sp. z o.o.
• Agencja Rozwoju i Promocji Zamek sp. z o.o.
• Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.

Jeśli chodzi o  pierwszą firmę, to wielokrotnie pełnomocnik firmy zwracał się z prośbą, ponieważ
chciał  zachować miejsca pracy,  był  w trakcie realizacji  nowej  inwestycji,  budował nową halę i
liczył  na  wsparcie  miasta.  Burmistrz  wykazał  dobrą  wolę,  chociaż  może  to  być  oceniane
negatywnie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ratowanie rynku pracy, to uważam, że była to dobra
decyzja i gest w stronę przedsiębiorcy, który tworzy miejsca pracy. 



Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska   -  Panie
Burmistrzu, a jak to się ma, odnośnie małych przedsiębiorców, którzy nie radzą sobie z czynszami,
z opłatami ZUS- u, przecież jeśli Ci ludzie zwrócą się do Urzędu, to teoretycznie też powinni mieć
umarzane podatki, bo są jednocześnie pracownikami i pracodawcami?

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski – Zgadzam się z Panią, problem jest ogólny.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  - Odpowiedź na interpelacje Pani  Radnej
Augustyniak zostanie udzielona w terminie późniejszym. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska -  Pani Radna Magdalena Augustyniak nie złożyła podpisu na
interpelacjach i w związku z tym odpowiedzi nie mogły być udzielone, ponieważ wystąpiły braki
formalne w złożonej interpelacji. 

Radny Zbigniew Chorążek – Chciałem dopytać- monitoring miejski, inwestycja rozpoczęta?  

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski -  W tym temacie odbyliśmy spotkanie z firmą, która
ma nam przedstawić ofertę, oferta ta będzie dwu wariantowa, to co Państwo proponowali, czyli
kupno  urządzeń  bądź  urządzenia  wraz  z  usługą,  czyli  formalnie  usługa,  to  zadanie  będzie
realizowane, do końca roku myślimy ten temat zakończyć. 

Radny Zbigniew Chorążek – Czyli to było zapytanie?

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski – Zgłosiła się do nas  firma, która zaproponowała, że
złoży  ofertę  i  chcemy  usłyszeć  jakie  ma  argumenty  oraz  porównać  samą  usługę  z  wartością
urządzeń, bo to nam wyjaśni, jaka jest różnica i który wariant jest lepszy.    

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Uzupełnię  jeszcze,  że  jest  przede  wszystkim
przygotowywany  Program funkcjonalno – użytkowy, stąd ta inwestycja już jest rozpoczęta, bo do
kontynuacji tej inwestycji, taki dokument będzie nam potrzebny.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mam w takim
razie jeszcze jedno pytanie, czemu tylko jedna firma ma przygotowywać ofertę dwu wariantową,
czemu nie złożyliście Państwo zapytania ofertowego do wielu firm, żeby zorientować się w cenach?

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski – To jest akurat zbieg okoliczności, że firma sama się
do nas zwróciła i wykorzystaliśmy taką okazję, oczywiście, że wystąpimy z zapytaniem ofertowym
do  większego  grona  firm,  ale  chcemy  mieć  także  orientację  jak  wygląda  problem,  ponieważ
zastanawiamy  się  nad  tym  co  Państwo  zaproponowali,  czy  rzeczywiście  kupienie  kamer  jest
lepszym rozwiązaniem, uważamy inaczej, więc chcemy znaleźć na to argumenty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przystąpimy do zapytań. 

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski – Pani Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska
pytała o znaki w Rynku? - Informuję, że zostało uzupełnione brakujące i zniszczone oznakowanie



pionowe, jest to znak D18- parking i B36 - zakaz zatrzymywania się. Jest to oznakowanie, które
według  projektu  organizacji,  powinno  istnieć  na  dzień  dzisiejszy  i  ono  zostało  uzupełnione,
zamienione  na  nowe,  natomiast  projekt  oznakowania  czasowego  parkowania,  jest  na  etapie
projektowania i trafi na najbliższy Zespół do Starostwa.
Radny Krzysztof Markus pytał o  przejęcie budynku stacji PKP? - Podjęliśmy z Naczelnikami prace
przygotowawcze odnośnie stworzenia dokumentu i  przesłania  propozycji  dla  kolei,  w ubiegłym
tygodniu  odbyło  się  spotkanie,  rozmawialiśmy  także  w  dniu  wczorajszym,  pismo  będzie
skonstruowane w najbliższym czasie, a po powrocie Burmistrza pojedziemy do kolei. Oczywiście
bardzo  dobrze,  że  będziemy się  o  to  starali,  tylko  mam taką  wątpliwość,  czy nie  powinniśmy
pomyśleć o zabezpieczeniu środków, bo jeśli  nawet  będziemy mieli  ten budynek,  to  on będzie
wówczas generował pewne koszty. Trzeba zastanowić się również, jakie byłoby przeznaczenie tego
budynku, my nie mamy na razie pomysłu, ale jeśli Pan Wiceprzewodniczący miałby pomysł, to
może  byśmy razem działali w tej kwestii. 
Radny Krzysztof Markus zadał również pytanie odnośnie inwestycji na ul. Zamkowej? - W naszej
dokumentacji  znajduje  się  decyzja  o  warunkach  zabudowy z  27  lutego 2013 roku,  pod nazwą
„budowa budynku handlowego  wraz z szambem oraz utwardzeniem terenu w Gostyninie przy ul.
Zamkowej”.  Jest  to  osoba  fizyczna,  nazwiska  jej  nie  mogę  Państwu  przedstawić,  decyzja  o
pozwoleniu  na  budowę  nie  została  nam  przedstawiona,  więc  prawdopodobnie  nie  ma  jeszcze
pozwolenia na budowę, bo jeśli nawet takie byłoby, to znajdowałaby się tablica informacyjna i
znalibyśmy inwestora, przedmiot oraz zakres czasowy powstania tej inwestycji, prawdopodobnie
będzie to jakaś powierzchnia handlowa, ale szczegółów nie posiadamy na ten temat.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  Moje  zapytanie  było  związane  z
wątpliwością, czy market wpisuje się w miejsce przy Zamku, po drugie, czy nie będzie stanowił
konkurencji dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy na tej ulicy, a przy okazji zadam jeszcze
jedno pytanie odnośnie uzyskanej informacji przed chwilą od Pana Burmistrza, mianowicie, skoro
nie ma pozwolenia na budowę, to co tam się dzieje?  

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski –  Karczowanie, utwardzanie terenu, tutaj Starostwo
jest właściwym organem.  
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  pytał  o  stan  prawny dotyczący zamiany
działek?- Tutaj poproszę o ustosunkowanie się Pana Mecenasa. 

Adwokat Marcin Brzeziński  - Z tego co mi wiadomo, Pan Adwokat Stefaniak już chyba Państwu
przybliżał tą kwestię na którejś sesji Rady Miejskiej, więc ja tylko przypomnę, na tyle co jest mi
wiadomo, postępowanie karne zostało dwukrotnie umorzone i aby można było je podjąć muszą
pojawić się nowe dowody, fakty  nieznane dotychczas organowi, który dokonał  umorzenia. Na
chwilę obecną, ja nie znam takich powodów, a jeśli takie się pojawią, wówczas być może skłonią
organ do podjęcia kroków w tej sprawie. Jeśli jestem już przy głosie, to padło pytanie również
odnośnie term, więc, tym tematem zajmuje się Pan Mecenas Stefaniak i Mecenas Wypych, więc
ewentualnie odpowiedź na to pytanie udzieliłby któryś z nich. 

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski -   Tutaj pytanie było bardzo ogólne, ponieważ Pan
Stanisław Pieniążek zadał pytanie o udzielenie informacji na temat stanu realizacji zadania – Termy
Gostynińskie, formalnie takiego zadania nie ma, możemy mówić jedynie o sytuacji prawnej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Jest podpisywanie aktu notarialnego.           
                                       
Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski – Dobrze, udzielimy informacji na piśmie.

Adwokat Marcin Brzeziński  - Pani Przewodnicząca pytała jeszcze o sprawę przetargu na śmieci i



ewentualnego rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej, proszę Państwa, sprawa wygląda w ten
sposób,  że  w  dniu  1  lutego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznała  odwołania  uczestników
postępowania,  czyli  Firmy  ENERIS  oraz  Konsorcjum  składającego  się  z  Firmy  SITA Płocka
Gospodarka  Komunalna  i  Przedsiębiorstwa Oczyszczania  Miasta  w Gostyninie,  na  skutek  tego
rozstrzygnięcia nakazała zamawiającemu tj.  Gminie Miasta Gostynina,  unieważnienie czynności
polegającej  na  odrzuceniu  oferty  ENERIS-u  oraz  unieważnienie  czynności  polegającej  na
unieważnieniu  postępowania  przetargowego.  Skutkiem  tego  rozstrzygnięcia,  jest  powrót
postępowania na etap badania ofert złożonych przez wszystkich uczestników biorących udział w
postępowaniu,  jednocześnie  pragnę  wyjaśnić,  że  zamawiający  uwzględnił  odwołanie  firmy
ENERIS, ponieważ miał do tego prawo.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Poprosiłabym
o odpowiedź na piśmie i załączenie wyroku. 

Do punktu 14

Sprawy różne.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – 
• Wpłynął list otwarty do biura rady miejskiej Marszałka Województwa Mazowieckiego w

sprawie  ewentualnego  podziału  administracyjnego  województwa  mazowieckiego,  jest  to
obszerny materiał, który znajduje się w biurze rady i jest do wglądu. 

• Pan Burmistrz  informuje,  że  dnia  11 lutego 2016 roku od godz.  12.30 do 15.30 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta odbędą się II  warsztaty,  związane z budowaniem strategii
rozwoju miasta Gostynina na lata 2016-2025.

• Wpłynęło  pismo Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Warszawie  zespół  zamiejscowy w
Płocku  tj.  Uchwała  składu  orzekającego  RIO  z  dnia  28  stycznia  2016  roku  w  celu
służbowego wykorzystania. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – odczytała pismo
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 15

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Zamykam obrady   XXVIII  sesji  Rady
Miejskiej w Gostyninie VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Spisała:
Julita Pilichowicz 



        
              

 

      

  

   

   

          


