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

24 czerwca 2016 roku.

Stan – 15
Obecni –14
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 11.00,  zakończono o godzinie 13.35.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram obrady XXXVIII  sesji  Rady
Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam  Wiceburmistrza Pana
Pawła Pachniewskiego, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Panią Sekretarz Hannę
Adamską,  witam  Pana  Mecenasa  Marcina  Brzezińskiego,  witam  panią  Przewodniczącą
Młodzieżowej Rady Miejskiej Panią Sylwię Dobińską, 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  –  Porządek  obrad  Państwo  otrzymali,  są
naniesione w nim dwie zmiany  w punkcie 10 i 11, przypomnę, że zmiany dotyczą wprowadzenia
dwóch uchwały:

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr
167/XXXIII/2016  z  dnia  11  kwietnia  2016 r.  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej
Powiatowi Gostynińskiemu na remont ul. Zakładowej w Gostyninie. 

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do  utworzenia  punktów
przedszkolnych na terenie Miasta Gostynina. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku. 

Za przyjęciem porządku wraz ze zmianami głosowano następująco:

Za- 11         Przeciw- 0  Wstrzymało się- 0

Porządek został przyjęty. 

(przybył Radny Krzysztof Markus i Radna Magdalena Augustyniak)



Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta

Gostynina za 2015 rok.
 omówienie sprawozdań,
 przedstawienie opinii komisji stałych,
 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Burmistrza

Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok,
 przedstawienie  wniosku  Komisji  rewizyjnej  w  sprawie  udzielenie  absolutorium

Burmistrzowi Miasta Gostynina,
 przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o  przedłożonego  przez  Komisję

Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina,
 dyskusja, 

 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2015 rok.

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina z
tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i
Przedszkoli w Gostyninie.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  organizacji  wspólnej  obsługi  finansowej  jednostek
organizacyjnych  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych,  dla  których  organem
prowadzącym j jest Miasto Gostynin.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  terminu częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr
167/XXXIII/2016  z  dnia  11  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi Gostynińskiemu na remont ul. Zakładowej w Gostyninie.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do  utworzenia  punktów
przedszkolnych na terenie Miasta Gostynina.

12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia

30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Gostynina z Europejskiego Centrum

Ochrony Środowiska – Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.
17. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.
 
 



Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Odczytał  sprawozdanie międzysesyjne za okres od 25
maja do 21 czerwca 2016 roku – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

(przybył Radny Michał Bartosiak)

Radna Wiesława Radecka – Chciałabym powiedzieć, że przy Szkole Nr 3 przy Orliku powinien
powstać parking przynajmniej na 3 miejsca i od strony osiedla Bema jest furtka, przychodzi tam
bardzo  dużo  dzieci,  dla  bezpieczeństwa  należy  zabezpieczyć  betonową  płytę,  która  się  tam
znajduje.  Jeśli  chodzi  o  inwestycję,  to  mam  pytanie  na  jakim  etapie  jest  modernizacja  ulicy
Floriańskiej?

Do punktu 4 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   -  Interpelacje  nie  wpłynęły.  Proszę  o
zapytania.

Radny  Michał  Bartosiak   - Zgłosił  się  do  mnie  mieszkaniec  w  sprawie  ptaków  w  parku
Piłsudskiego, jest tam problem z tymi ptakami i należałoby coś w tej kwestii poczynić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona
w punkcie  18. 

Do punktu 5 

Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu
Miasta Gostynina za 2015 rok.

 omówienie sprawozdań,

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  sprawozdania  zostały  szczegółowo
omówione  na  wszystkich  komisjach.  Mam pytanie,  czy  jest  potrzeba  aby  te  sprawozdania
ponownie były przedstawiane? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – sprawozdanie było omawiane na komisjach, jednakże
jesteśmy  na  sesji   i  myślę,  że  sprawozdanie  powinno  być  przedstawione,  należy  się  to
mieszkańcom.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – w takim razie poproszę panią skarbnik o
zrelacjonowanie. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska –  budżet Miasta Gostynina na 2015 rok został przyjęty
do realizacji uchwałą budżetowa Nr 23/VI/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku. W uchwale tej na
dzień  1  stycznia  ustalono:  dochody  budżetowe  w  kwocie  48.703.443  zł.,  w  tym  dochody
bieżące w kwocie 47.782.443 zł. i dochody majątkowe w kwocie 921.000 zł. Następnie wydatki



budżetu ustalono w kwocie 44.940.694 zł., w tym wydatki bieżące w kwocie 43.689.694 zł. i
wydatki majątkowe w kwocie 1.251.000 zł. Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 3.762.749
zł., która miała być przeznaczona na planowaną spłatę kredytów w kwocie 3.647.749 zł., i na
spłatę  pożyczek  w  kwocie  88.000  zł.  W  ciągu  roku  dokonywane  były  zmiany  w  planie
dochodów,  przychodów  i  wydatków,  które  związane  były  między  innymi  ze  zmianą  w
subwencji ogólnej, ze zmianą dotacji celowej z budżetu państwa, również zmienialiśmy budżet
z tytułu otrzymania dotacji  z  funduszu celowego, również była  zmiana planu w związku z
otrzymaniem  ostatniej  transzy  po  rozliczeniu  projektu  ,,Stara  Betoniarnia”.  Dokonywano
przeniesień  w  planie  wydatków  w  związku  ze  zmianą  przeznaczenia  kwot,  które  były
zaplanowane na dzień 1 stycznia 2015 roku oraz były zmieniane dochody własne.  Zmiany te
były dokonywane na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza, a podstawą
tych Uchwał i Zarządzeń były decyzje Ministra Finansów, decyzje Wojewody Mazowieckiego,
zmiany  wynikające  z  własnych  potrzeb,  z  przeprowadzonych  analiz,  a  także  na  wnioski
jednostek organizacyjnych gminy. Po tych zmianach plan dochodów ogółem ustalony został w
wysokości 51.030.224 zł. i został wykonany w kwocie 51.246.039 zł., co stanowi ponad 100%
planu,  z  tego  dochody  bieżące  zostały  zrealizowane  w  kwocie  50.362.473  zł.,  na  plan  w
wysokości 50.126.095 zł., czyli w 100,47%.  Natomiast dochody majątkowe na plan 904.129
zł.,  zostały  zrealizowane w kwocie  883.565  zł.,  co  stanowi  prawie  98% wykonania  planu.
Dochody budżetu dzielą się na dochody własne, subwencje ogólną i dotacje. Dochody własne
stanowią  ponad  połowę  naszych  dochodów  w  strukturze  budżetu  bo  aż  56%  i  plan  tych
dochodów  na  koniec  roku  wyniósł  28.405.058  zł.  i  został  zrealizowany  w  ponad  101%
osiągając kwotę 28.708.415 zł. Subwencja ogólna na którą składa się część oświatowa, część
wyrównawcza i część równoważąca a której plan na koniec roku wyniósł 14.384.125 zł. została
wykonana w 100%. z tych części subwencji największą stanowi subwencja oświatowa bo, aż
23,5%. Najniższą pozycję  w strukturze dochodów gminy stanowią dotacje  na finansowanie
zadań  własnych,  zadań  zleconych  gminie,  również  zadań  realizowanych  na  podstawie
porozumień, dotacje pochodzące ze środków europejskich, plan na koniec roku po zmianach
wyniósł 8.252.034 zł. i został wykonany prawie w 99% co stanowi kwotę 8.159.472 zł. W celu
poprawy realizacji planu dochodów były prowadzone czynności windykacyjne, a mianowicie
wystawionych zostało  47  decyzji  określających  wysokość  zobowiązania  dla  osób które  nie
złożyły deklaracji do określenia podatków, w tym 38 w sprawie opłaty od posiadania psów i 9
dotyczyło podatku od środków transportowych. Wystawiono 2.580 upomnień, 372 wezwania
do zapłaty, 195 tytułów wykonawczych. Nasze należności zabezpieczaliśmy w formie zastawu
skarbowego tj. 2 oraz dokonano 44 wpisy na hipotekę przymusową. Pomimo tych działań na
koniec roku nasze należności wymagalne wyniosły 6.434.759 zł., w tym 48.743 zł.  należności,
które pobierają właściwe urzędy skarbowe. Z osiągniętych dochodów wydatkowane były kwoty
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które były przyjęte przez nas w
drodze porozumienia, zadania te są objęte planem wydatków który to po zmianach w ciągu
roku  ogółem ustalony  został  w  wysokości  52.261.053  zł.  i  został  zrealizowany  w  kwocie
50.377.423 zł. co daje 96% wykonania budżetu, z tego wydatki bieżące wykonane zostały w
kwocie 45.152.571 zł.  to jest  96% planu,  który wynosił  47.026.045 zł.  Wydatki  majątkowe
zostały wykonane prawie w 100% na plan w kwocie 5.235.008 zł., wykonane zostały w kwocie
5.224.852 zł. W ramach wydatków bieżących których udział w budżecie stanowi prawie 90%
realizowane były między innymi wydatki w takich obszarach jak oświata, ochrona zdrowia i
pomoc społeczna, kultura fizyczna i sport, bezpieczeństwo publiczne. Wydatkowano środki na
utrzymanie  dróg  lokalnych,  utrzymanie  porządku  publicznego,  ochronę  przeciwpożarową,
realizowano usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej między innymi poprzez
zaopatrzenie w energie elektryczną, zarówno oświetlenia ulicznego jak i obiektów użyteczności
publicznej.  Ponoszono  wydatki  na  utrzymanie  czystości  w  mieście,  utrzymanie  zieleni



miejskiej, wydatki na administrację rządową i samorządową. W wyniku realizacji dochodów
jak i poniesionych wydatków rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości
868.615 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 1.230.829 zł. W okresie sprawozdawczym
zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i
pożyczek w wysokości 3.000.000 zł. Na koniec 2015 roku miasto posiadało zobowiązania w
kwocie 13.583.358 zł., z tego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w
kwocie 6.528.691 zł. i z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 7.054.667 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – czy są zapytania do tego sprawozdania?

Radni nie zgłaszali pytań. 

 przedstawienie opinii komisji stałych,

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2015 rok.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i  Pomocy Społecznej  –  zatwierdziła sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2015 rok.

Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  –  zatwierdziła  sprawozdanie  finansowe  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2015 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2015 rok.

 przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonych  przez
Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok,

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Redzikowska Mystkowska –  odczytała
uchwałę nr Pł.100.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta
Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok – uchwała stanowi załącznik do
protokołu. 

 przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Burmistrzowi Miasta Gostynina, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pieniążek – odczytał wniosek wraz z opinią
Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  9  czerwca 2016 roku  w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2015 rok – wniosek wraz z opinią
stanowią załączniki do protokołu. 



 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta
Gostynina,  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – odczytała
uchwałę nr Pł.213.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia  13  czerwca  2016  roku  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym  przez  Komisję
Rewizyjną  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Burmistrzowi Miasta Gostynina  –  uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 dyskusja,

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – otwieram dyskusję.

Radni nie zgłaszali pytań?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – skoro nie ma pytań to ja pozwolę sobie
kilka zdań na temat  tej procedury absolutoryjnej powiedzieć. Pokusiłem się przeanalizować
informacje  jakie  radni  otrzymywali  w aspekcie  współpracy pana  burmistrza  z  radą  oraz  w
aspekcie głównych wniosków i rekomendacji audytu z dnia 13 marca 2015 roku i realizacji
bieżących  zadań,  chcę  zaznaczyć  co  następuje:  radni  w  szczególności  często  prosili  o
wyjaśnienie: są to pytania na które nie ma odpowiedzi:

1. Czy przystąpił Pan jako pokrzywdzony do trwającego postępowania prokuratorskiego w
sprawie Spółki Termy i jakie kroki podjął Pan w kontekście możliwości dochodzenia
roszczeń od tej spółki na drodze cywilnej.  

2. Dlaczego nie złożył Pan subsydiarnego aktu oskarżenia?
3. Czy w postępowaniu karnym wykorzystał Pan możliwości zapoznania się z materiałem

dowodowym, złożenia własnych wniosków dowodowych i zarzutów karnych?
4. Czy  rozwiązał  Pan  umowę  koncesyjną,  a  zwłaszcza  czy  zostały  ponownie

przeanalizowane możliwości ekonomiczne realizacji inwestycji w termy?  
Rozwiązanie  umowy  koncesyjnej,  autorzy  bilansu  otwarcia  (audyt)  postawili  jako
obowiązkowe: ,,Realizacja  projektu  term  to  pasmo  rażącej  niekompetencji  oraz  działań  i
zaniechań władz miasta, które mają żadnego logicznego uzasadnienia” cyt. z audytu.

5. Czy zostały ograniczone koszty funkcjonowania spółek miejskich:  ,,Co najmniej  3 z
nich można połączyć z innymi i  w ten sposób ograniczyć koszty funkcjonowania bez
rezygnacji z jakości osiągniętych celów” - cyt. z audytu. 

6. Czy zapewnił  Pan  profesjonalną  obsługę  prawną Rady Miasta  w aspekcie  zalecenia
,,Konieczne jest wprowadzenie profesjonalnej obsługi prawnej urzędu, która będzie w
stanie obsłużyć skomplikowane sprawy oraz zabezpieczyć interes miasta w kontekście
umów podpisywanych w przyszłości” - cyt. z audytu. 

7. dodatkowo dochodzą sprawy: 
▪ bezczynność w sprawie zamiany działek,
▪ straty związane z odbiorem śmieci
▪ odwlekające się inwestycje i inne odłożone na później pomimo umieszczenia ich

w uchwale budżetowej, 
▪ brak efektów w pozyskiwaniu środków unijnych

Na te i inne pytania, brak satysfakcjonujących odpowiedzi. 
W związku z art.  23a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny[m, tj.  rota
ślubowania  radnego: ,,Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczpospolitej,  ślubuję  uroczyście



obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i  jej  mieszkańców”,  chce tu wyjaśnić wszystkim radnym, że nikt  nie ma obowiązku
głosować, za, przeciw, bądź wstrzymać się od głosu, to pozostawiam do waszej dyspozycji. Ja
osobiście, wstrzymam się od głosu.   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – poproszę
o przerwę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – ogłaszam 5 minut przerwy.

… przerwa 

… po przerwie

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – wznawiam obrady po przerwie. Czy ktoś
chce zabrać głos?

Przewodniczący KRGiB Tadeusz Majchrzak  – była omawiana strefa ekonomiczna, wiemy
jak wygląda sprawa pracy w mieście Gostynin. W trosce o jutro pytam, czy będziemy coś z tym
robić, odnośnie tych nowych miejsc pracy.   

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  – ja
chciałabym odnieść się do sytuacji,  która miała miejsce w Przedszkolu Nr 5. W momencie
kiedy Urząd Miasta  ma wypłacić odszkodowanie dla prawników to robi  to  bez mrugnięcia
okiem i wypłaca cała kwotę, a kobieta, która ma zasądzone odszkodowanie to ma potraktowane
je  jako  wypłatę  od  należnego  wynagrodzenia  i  potrąca  się  jej  jakieś  należności.  Panie
Burmistrzu wszyscy powinni być traktowani jednakowo. Wiele jest kwestii, które budzą mój
niepokój, a główna to ta o której mówił pan Przewodniczący, czyli termy. Wielokrotnie były
pytania, co z koncepcją, czyje są dokumenty, czy nie można rozwiązać umowy koncesyjnej i
zacząć wszystko od początku, ciągle było unikanie od odpowiedzi.  Dlatego też,  ja również
wstrzymam się od głosu.      

Radny Jan Głodowski –  szanowni państwo, słucham i uszom nie wierzę, po pierwsze sprawa
dotyczy absolutorium czyli wykonania budżetu za 2015 rok, ,,a nie wycieczek osobistych” - jak
ja  to  nazywam,  po  drugie  pan  Panie  Przewodniczący  już  na  wstępie  powiedział  pan,  że
wstrzyma się od głosu, jest to nieetyczne. Proszę państwa, mówicie o wielu rzeczach, wszystkie
komisje  zaakceptowały  pozytywnie  sprawę  dotyczącą  absolutorium,  a  teraz  nagle  na  sesji
robimy spektakl, który mówi o tym, że będziemy się wstrzymywali, ja teraz nie będę mówił co
zrobię, a gdy będzie głosowanie to wykonam swój ruch.      

Radny Michał Bartosiak –  mam nadzieję, że pan wykona swój ruch, ponieważ kilka razy nie
wykonał. Nie brał pan udziału w głosowaniu. 

Radny Jan Głodowski – tylko raz.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – panie  radny,  pytałem czy ktoś  chce
zabrać  głos,  skoro  nikt  nie  chciał,  to  ja  zabrałem  zgodnie  ze  swoim  sumieniem  i  swoim



odczuciem.  Chcę  jednocześnie  powiedzieć,  że  w  powszechnym  rozumieniu  absolutorium
oznacza pozytywną ocenę działalności organu w ogóle. My głosujemy nad uchwałą i każdy
radny ma  prawo głosować,  za,  przeciw,  bądź  się  wstrzymać.  A jeśli  nie  to  proszę  inaczej
zredagować tę uchwałę, to po co my ją przyjmujemy, a może poprzez aklamacje trzeba, bez
głosowania.   

Sekretarz  Miejska  Hanna  Adamska  – panie  Przewodniczący,  wysoka  rado.  Panie
Przewodniczący jest pan radnym od 22 lat i pan dziś informuje aby inaczej sformułować tę
uchwałę, zadziwia mnie ta uwaga. 

Radny Jan Głodowski – czy to jest jakaś pana zemsta? Ja byłem przeciwny temu abyśmy jako
miasto  dofinansowywali  drogi  powiatowe,  mówię  tu  o  udzieleniu  pomocy  finansowej  na
remont ulicy Zakładowej.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  panie
radny, te przykłady były przytoczone po to aby pokazać, że pomimo tego, że jest pozytywna
opinia komisji to można głosować również przeciw. Bo przed chwilą usłyszeliśmy, że głosować
przeciw, nie można. A przy tej drodze powiatowej, na którą zostały przeznaczone pieniądze to
mieszkają mieszkańcy Gostynina i  jakoś powinni  dojeżdżać do swoich nieruchomości  i  oni
wpłacają podatki do urzędu miasta a nie do powiatu.      

Radca  Prawny Marcin  Brzeziński  –  generalnie  rzecz  biorąc  rada  może  podjąć  uchwałę
udzielającą absolutorium bądź nie udzielającą absolutorium. Natomiast  w świetle jednego z
orzeczeń  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  wstrzymanie  się  od  głosu  powoduje,  że  taka
uchwała jest nie ważna z mocy prawa. Czyli możemy podjąć uchwałę za udzieleniem bądź
przeciwko udzieleniu absolutorium, jeśli większość wstrzyma się to taka uchwała będzie nie
ważna.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  zobaczymy  jaki  będzie  efekt
głosowania.

Radca Prawny Marcin Brzeziński – ja przedstawiam tylko możliwości. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – ale pytanie jest inne, czy radny może
głosować, za, przeciw, bądź wstrzymał się? Stąd pytanie. 

Radny Jan Głodowski –  ja zapytałem czy głosujemy nad budżetem, czy za tym co zostało
powiedziane przez pana Przewodniczącego. Wiadomo, że głosować można, za, przeciw, bądź
się wstrzymać.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – pierwszą głosujemy uchwałę o przyjęciu
sprawozdania.

Radca Prawny Tomasz Stefaniak – ja się nie zgadzam z państwa stanowiskiem, że ta uchwała
dotyczy  całokształtu  działalności  burmistrza.  Absolutorium  dotyczy  wyłącznie  wykonania
budżetu, jest jasne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na przykład Uchwała RIO w
Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2013 roku sygnatura 0102-294/13 absolutorium dotyczy wyłącznie
wykonania budżetu, nie odnosi się do oceny całokształtu działalności organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego. Co innego jest niezadowolenie z działalności, bo to można
zrozumieć, ale dając temu wyraz nad głosowaniem uchwały o absolutorium wydaje się być nie



racjonalne i niezgodne z przepisami. Głosowanie nad absolutorium musi uzyskać bezwzględną
większość głosów, czyli w tym przypadku 8 głosów, jeśli większość wstrzyma się od głosu i nie
uzyskamy 8 głosów za bądź przeciw, to taka uchwała będzie nie ważna z mocy prawa i na to
chcieliśmy państwu wskazać.  Oczywiście  państwo możecie  głosować  przeciwko  udzieleniu
absolutorium,  z  tym,  że  jeżeli  uchwała  o  nie  udzieleniu  absolutorium  przejdzie  to  wtedy
należałoby  od  razu  wprowadzić  projekt  uchwały  o  nie  udzieleniu  uchwały  łącznie  ze
wszystkimi jej konsekwencjami, czyli ewentualnym wnioskiem o referendum.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  pan  mecenas  antycypuje  wyniki
głosowania nad ta uchwałą, myślę, że zupełnie nie potrzebnie, każdy radny ma prawo głosować
tak jak mu wskazuje sumienie.                

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – panie Przewodniczący, wysoka rado bardzo dziękuję
za taką dyskusję, po raz kolejny pokazuje ta sytuacja, że jest pan bardzo złym człowiekiem.
Panie Przewodniczący na komisjach nie zabierał pan głosu na udzieleniem absolutorium, za
każdym  razem  podnosił  pan  rękę  za.  Nie  komentuje  dalszych  państwa  decyzji,  będziecie
głosować tak ja uważacie, ale w mojej ocenie jest pan złym człowiekiem.     
  
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  panie  Burmistrzu,  już  pan  raz
przepraszał  radnych za swoje słowa, jest  pan młodym człowiekiem i  wybaczam panu takie
osobiste przytyki.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
uczestniczyłam co prawda w trzech komisjach bo na wczorajszej budżetowej nie mogłam. Na
wszystkich  komisjach  była  opiniowana  uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2015 rok, na
trzech komisjach na których byłam obecna nie było mowy o opiniowaniu uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium.  

Sekretarz Miejska Hanna Adamska –  pani radna, są to podstawowe czynności zmierzające
do udzielenia absolutorium, czyli zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015
rok, więc należy doczytać.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  jeśli
mamy  dwa  oddzielne  punkty,  oczywiście  możemy  mówić  o  tym,  że  wykonanie  budżetu
powinno  skutkować  udzieleniem  absolutorium  ale  my  podejmujemy  absolutorium  jako
całokształt działalności     

Radny Stanisław Pieniążek – czy ma być bezwzględna ilość głosów, czy zwykła?

Radca Prawny Marcin Brzeziński – bezwzględna.

Radny Zbigniew Chorążek – panie Przewodniczący, wysoka rado, panie Burmistrzu, mówię
w swoim imieniu,  po pierwsze,  ja jako radny samodzielnie podejmuje decyzje i  chciałbym
jeszcze raz głośno to powiedzieć, proszę nie łączyć w grupy przy tak ważnym głosowaniu, bo ja
osobiście będę podejmował decyzję. Po drugie, według mnie praktykowane jest to w każdym
samorządzie,  że radni mają prawo ocenić działalność miasta i  to tu zostało powiedziane.  A
odnośnie Zakładowej,  to tak jak powiedziała radna Mystkowska tam mieszkają mieszkańcy
miasta. Ponadto jest wiele spraw, które powinny wyglądać inaczej. Myślę, że powinniśmy już
na tym zakończyć. 



 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przewodniczący odczytał treść uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

       za opowiedziało się   – 14 radnych,
                                          przeciw    – 0 radnych,

        wstrzymujących się – 0 radny.
Sprawozdanie finansowe przyjęto.

UCHWAŁA  NR 182/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 podjecie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok, 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015
rok – treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Na posiedzeniu XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie na stan 15 radnych obecnych było
14 radnych. 
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium udział wzięło 14 radnych.
Absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2015 rok, udzielono w głosowaniu jawnym –
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, następującym stosunkiem
głosów:

             za udzieleniem absolutorium opowiedziało się  –  10 radnych, 
                                                                           przeciw  –  0 radnych,   
                                                       wstrzymujących się  –  4 radny.
Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2015 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – uchwała została podjęta, gratuluję panie
Burmistrzu. 

UCHWAŁA  NR 183/XXXVIII/2016  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Do punktu 6 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i
Przedszkoli w Gostyninie.

Opinia komisji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Opinia pozytywna.



Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 184/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 7 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  organizacji  wspólnej  obsługi  finansowej  jednostek
organizacyjnych  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych,  dla  których  organem
prowadzącym jest Miasto Gostynin.

(obrady opuściła Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska )
Opinia komisji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się - 0

UCHWAŁA NR 185/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych.

             (przybyła Radna Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska)
Opinia komisji:

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Opinia pozytywna wraz z poprawką
w załączniku nr 1  w części składający dopisujemy „i podmioty wskazane w części c” i załącznik nr
2 w wersji ostatecznej. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się - 0

UCHWAŁA NR 186/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 9 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się - 0

UCHWAŁA NR 187/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr
167/XXXIII/2016  z  dnia  11  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi Gostynińskiemu na remont ul. Zakładowej w Gostyninie.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – Opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 2 Wstrzymało się - 0

UCHWAŁA NR 188/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do  utworzenia  punktów
przedszkolnych na terenie Miasta Gostynina.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – Opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się - 0

UCHWAŁA NR 189/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  z  Europejskiego
Centrum Ochrony Środowiska – Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – Opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się - 0

UCHWAŁA NR 190/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 13

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – Opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się - 0

UCHWAŁA NR 191/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 14 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Miasta  Gostynina  z  Europejskiego
Centrum Ochrony Środowiska – Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – Opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się - 0

UCHWAŁA NR 192/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 15 



Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Adwokat Marcin Brzeziński – Proszę Państwa, statut, który Państwo uchwalili na skutek decyzji
Wojewody Mazowieckiego  został  unieważniony,  Wojewoda  podzielił  moje  wątpliwości  jak  też
przytoczył własne i z tego względu sugeruję powołanie komisji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Mam jedną wątpliwość Panie Mecenasie,
ponieważ  zostały  zakwestionowane  punkty,  które  nie  były  zmieniane,  czy  w  związku  z  tym
obowiązuje stary statut, czy nie? 

Adwokat Marcin Brzeziński –  Panie Przewodniczący Uchwała, czyli Statut, na którym obecnie
pracuje Urząd z 2007 roku, nie został w żaden sposób unieważniony, ma moc obowiązującą.    

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Czyli  pracujemy  w  dalszym  ciągu  na
Statucie niezgodnym z prawem. W związku z tym, że musimy Statut przeanalizować ponownie, jest
potrzebne powołanie Komisji Statutowej. 

Zgłaszam wniosek: Aby pozostał ten sam skład Komisji Statutowej, który był dotychczas: 

Radny Zbigniew Chorążek – wyrażam zgodę. 
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – wyrażam zgodę.
Radna Magdalena Augustyniak – wyrażam zgodę. 
Radna Urszula Pieniążek – wyrażam zgodę. 
Radny Witold Dalkowski   – wyrażam zgodę. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Ogłaszam  5  min.  przerwy  na
ukonstytuowanie  się  Komisji  Statutowej,  wybranie  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego
Komisji. 

(po przerwie...)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Jest propozycja, aby:
Przewodniczącym Komisji Statutowej  został Radny Zbigniew Chorążek, 
Wiceprzewodniczącą  Komisji Radna Małgorzata Rędzikwoska – Mystkowska,
Członkowie: Radna Urszula Pieniążek, Radna Magdalena Augustyniak, Radny Witold Dalkowski. 

Za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej w składzie:

Przewodniczący – Zbigniew Chorążek.
Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska.
Członek – Urszula Pieniążek.
Członek – Magdalena Augustyniak.
Członek – Witold Dalkowski. 

głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 193/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki – Zobowiązuje  się  Komisję  Statutową do



wykonania powierzonych jej zadań w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Do punktu 16
 
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowo następująco:- 

Za- 10 Przeciw- 3 Wstrzymał się- 0

UCHWAŁA NR 194/XXXVIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Magdalena Augustyniak nie brała udziału w głosowaniu. 

Do punktu 17 

Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do protokołu z XXXVII sesji Rady. 

Za przyjęciem protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Protokół z XXXVII sesji został przyjęty.

Do punktu 18 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy Orliku nastąpiło już
oddanie  parkingu,  zagospodarowanie  terenu  wykonane  przy  SP3  odbyło  się  na  podstawie
zatwierdzonego  przez  Starostwo  Powiatowe  projektu  budowlanego,  na  etapie  realizacji  tego
projektu nie było możliwe wprowadzenie zmian. 
Co do wejścia do strony ul. Bema, to w najbliższym, czasie zostanie ono poprawione.   
Radna Wiesława Radecka pytała  również o ul.  Floriańską –  Jest  informacja taka,  że na koniec
września  zostanie  złożona  dokumentacja  do  Starostwa  Powiatowego  w  Gostyninie  i  następnie
wydana będzie pozwolenie na budowę, pewnie wrzesień lub październik zacznie się modernizacja.
Radny Michał  Bartosiak  mówił  o  problemie  z  ptakami  w parku Piłsudskiego  –  Na to  pytanie
odpowie Pani Naczelnik Gospodarki Komunalnej Halina Fijałkowska. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Halina Fijałkowska –  Teren parku Piłsudskiego
jest  na  bieżąco  porządkowany.  Jeśli  chodzi  o  ptaki,  to  w  latach  poprzednich  nasze  działania
skupiały się na usuwaniu gniazd, które możemy usuwać w okresie nielęgowym. Są przepisy, które
chronią ptactwo, ale od połowy października do końca lutego można te gniazda usuwać i co roku
ten proceder  stosujemy.  On nie przynosi  skutków, a w związku z tym była propozycja Urzędu
zaproszenia do współpracy w tej  kwestii  sokolnika,  była propozycja zabezpieczenia środków w
budżecie, niestety środki nie zostały zabezpieczone. My, ze swojej strony możemy powiedzieć, że



na bieżąco park jest sprzątany, są myte ławki i innych działań poza likwidacją gniazd w okresie
zimowym nie podejmujemy, ponieważ innych możliwości nie ma.  

Radny Michał Bartosiak – Wiem, że w poprzednich latach stosowano np. petardy.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Halina Fijałkowska – To są nieskuteczne metody
i w związku z tym odeszliśmy od nich, one działają na jeden dzień, a za kilka dni jest to samo.  

Radny Michał  Bartosiak –  Nie  chodzi  o  samą czystość  w parku,  ale  o  mieszkańców,  którzy
mieszkają w bezpośredniej bliskości parku.     

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Halina  Fijałkowska  –  Niestety  do  nas  też
wpływają pisma o interwencję w tej sprawie ze strony mieszkańców i dlatego podejmowane są
działania w celu zabezpieczenia środków na ten cel.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  A kiedy
ostatnio były strącane gniazda?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Halina Fijałkowska –   W lutym tego roku, po
sezonie  lęgowym nie  było  w parku nawet  jednego gniazda,  po  około  trzech  dniach  w okresie
ochronnym natychmiast pojawiają się gniazda. 

Radny Jan Głodowski – Tam sprzątanie nic nie da, jedynie wtedy gdy zaczyna się okres lęgowy
należy wziąć sokolnika, na to muszą się znaleźć pieniądze.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Na ostatniej
sesji  pytałam o  Termy,  generalnie  o  dokumentację  i  prosiłam o  odpowiedź  pisemną   i  ustną,
pisemna nie dotarła jeszcze do mnie.
Do punktu 19  

Sprawy różne. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Składam  życzenia  Panu  Radnemu  Głodowskiemu,
ponieważ obchodzi dzisiaj imieniny.

Do punktu 20

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Zamykam XXXVIII sesję Rady Miejskiej
VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Spisała: 
Julita Pilichowicz. 


