Protokół Nr XI/2019
z posiedzenia XI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Stan – 15
Obecni – 13
Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie
13:40.

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 XI sesję Rady Miejskiej
VIII Kadencji, witam wszystkich serdecznie. Witam Burmistrza Miasta Gostynina Pana Pawła
Kalinowskiego, Panią Wiceburmistrz Halinę Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę
Sokołowską, Witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Pana Adwokata Marcina
Brzezińskiego, witam Eksperta w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
Pana Krzysztofa Ławniczaka, witam gości, którzy przybyli w związku z częścią merytoryczną,
witam Naczelnika Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Panią Magdalenę Świderską,
witam Kierownika Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” Panią Iwonę Rzegocką - Gontarek oraz
Koordynator Punktu Opieki Nad Dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” Panią Magdalenę
Jasiakiewicz, 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.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Panie Przewodniczący chciałbym złożyć wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad jeszcze jednej uchwały mianowicie Uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr 35/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Gostyninie na 2019 rok – ta uchwała była opiniowana przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu, jest zasadność, aby uchwałę podjąć na tej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Dobrze, to przegłosujemy wprowadzenie do
porządku obrad powyższej uchwały, jako punkt 14.

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na
2019 rok głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja
2015 r. Nr 64/XII/2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia
dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie, zmienionej uchwałą Nr
224/XLV/2016 r. z dnia 27 października 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskie w Gostyninie z dnia 11
września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasta Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na
2019 rok.
15. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gostynina wotum zaufania po
przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miasta Gostynia;
a) debata
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gostynina wotum zaufania.
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gostynina i sprawozdania finansowego za 2018
rok:
a) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Gostynina i sprawozdanie
finansowe za 2018 rok,
b) opinia RIO,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2018 rok.
19. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2018 rok.
a) wniosek Komisji Rewizyjnej,
b) opinia RIO,

c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.
20. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta za okres od dnia 24 maja 2019 roku do 19 czerwca 2019 roku – treść sprawozdania stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Stanisław Wróblewski - Jeśli sprawozdania muszą być tak drobiazgowe, miałbym prośbę,
aby przynajmniej dwa dni wcześniej pojawiły się one na naszej poczcie, bo wczoraj dostaliśmy
sprawozdanie i budżet, więc przeczytanie takiej ilości materiału w jednym dniu jest bardzo trudne.
Pan Burmistrz w sprawozdaniu zawarł informację na temat konkursu dotyczącego organizacji
półkolonii – wakacje trwają już tydzień, jaki będzie następny termin, kiedy to zostanie
rozstrzygnięte, czy są następni oferenci?
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Poproszę Panią Naczelnik o odpowiedź.
Naczelnik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska – Został już
rozstrzygnięty jeden konkurs, nie został wybrany wyłoniony realizator, ponieważ formalnie było w
porządku, ale merytorycznie zawierała oferta błędy. Natychmiast ogłosiliśmy drugi konkurs, środki
są przewidziane na realizację dwóch turnusów, do jutra jest czas na składanie ofert i w przyszły tyg.
będzie wiadomo kto będzie realizatorem, informacje podamy na stronie internetowej.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – W okresie międzysesyjnym wpłynęły
dwa zapytania pisemne Radnej Anny Majchrzak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał zapytania – treść zapytań stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odpowiedź będzie udzielona w
wymaganym terminie.

Do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w
2015 r. Nr 64/XII/2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za
opiekuna oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie,
224/XLV/2016 r. z dnia 27 października 2016 r.

Gostyninie z dnia 28 maja
wysokości wynagrodzenia
pobyt dziecka u dziennego
zmienionej uchwałą Nr

Koordynator Punktu Opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek” Magdalena
Jasiakiewicz – Prosimy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za
pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie,
zmienionej uchwałą Nr 224/XLV/2016 r. z dnia 27 października 2016 r. Podwyżkę kwoty,
chcielibyśmy uzasadnić, tym iż, nastąpił wzrost kosztów utrzymania punktów opieki,
głównie jest to spowodowane podwyżką czynszu za wynajem lokali użytkowych pod
działalność tych punktów oraz fakt, iż dotychczasowa stawka za pobyt dziecka u opiekuna
dziennego – jest jedną z najniższych w kraju.
Koordynator Punktu Opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek” Magdalena Jaśkiewicz
odczytała treść uchwały.

Opinia komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Radni 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 – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 80/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskie w Gostyninie z dnia 11
września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie.
Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” Iwona Rzegocka – Gontarek –
Szanowani Państwo wnioskuję o zwiększenie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie
Dziecięcym „Uśmiech Malucha” ze 120 zł. na 240 zł. Podwyżkę tą motywuję tym, iż
rzeczywisty miesięczny koszt pobytu dziecka to 1300 zł. Na ten moment maksymalny
koszt jaki ponosi rodzi, miesięczny to kwota 220 zł. Mamy najniższą stawkę w tej chwili w
całym Województwie Mazowieckim, w związku z czym, myślę, że słuszne byłoby w
niewielkim stopniu tą stawkę podnieść.
Opinia komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Radni 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 – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 81/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasta Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś Dotychczas obowiązujące rozstrzygnięcia dotyczące ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych wraz z określonymi dla nich obwodami zawarte są w uchwale nr
271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała w związku ze zmianą nazwy kilku
ulic została zmieniona uchwałą nr 403/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21
czerwca 2018 r. Ww. uchwała określa następujący plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego
2;
2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte z siedzibą w Gostyninie ul. gen. J.
Bema 23;
3) Szkoła Podstawowa nr 5 z siedzibą w Gostyninie ul. Polna 36.
Dodatkowo w uchwale w § 6 ust 5 znalazł się zapis:
„W okresie do 31 sierpnia 2019 r. niektóre oddziały szkoły podstawowej mogą
funkcjonować w budynku w Gostyninie ul. Wojska Polskiego 23.” Z założeń ustawodawcy
rozstrzygnięcie to jest uchwałą przejściową, z mocy prawa uchwała ta traci moc z dniem 31
sierpnia 2019 r. W związku z powyższym konieczne jest ponowne określenie sieci
publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem obwodów szkolnych.
Przedstawiony projekt uchwały potwierdza ustaloną w poprzedniej uchwale sieć szkolną,
nie zmieniając ustalonych w niej obwodów szkolnych.
W dniu wczorajszym wpłynęła do Urzędu Miasta opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
w której opiniuje on pozytywnie zgodność planu z warunkami określonymi w przepisach
prawa, zgodnie z zapisem art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Chciałbym jeszcze na koniec zgłosić jedną autopoprawkę, błąd pisarski, ponieważ w tytule
załącznika mamy niepotrzebny numer, także proszę o wykreślenie numeru.
Opinia komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Radny Stanisław Wróblewski – Proszę Państwa dlaczego był wprowadzony okres
przejściowy przez ustawodawcę do 31 sierpnia 2019 roku – jak wiemy ustrój szkolnictwa
został zmieniony Ustawą prawo oświatowe i innymi ustawami towarzyszącymi i
obowiązywał do końca sierpnia 2019 roku, w ten okres należało zrobić porządek.
Przypomnę, że poprzednio szkolnictwo kształtowało się w ten sposób, że szkoły
podstawowe były w klasach 1-6, potem były gimnazja. Dobrze, że w dniu wczorajszym
dotarła opinia kuratora, chociaż długo to trwało, ponieważ była oczekiwana od marca. My
„wbrew” ustawodawcy staramy się, utrzymać stary system podziału oświaty na klasy 1-6 i
klasy starsze. Może warto powiedzieć, że obiekt który wykorzystują w tym roku klasy 8 i
starsze gimnazjalne, a w przyszłym roku klasy 7 i 8 jest obiektem starym, nie spełniającym

w wielu przypadkach norm, o czym mówiłem na Komisji Edukacji. Porównałem także
koszty utrzymania – energetyczne koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Bema
to około 170.000,00 zł., natomiast budynku przy ul. Wojska Polskiego 180.000,00 zł., czyli
jest to budynek drogi w utrzymaniu. Jest taka decyzja ponieważ nie przygotowano innej,
robi się to w ostatniej chwili, rodzice oczekiwali większej aktywności organu i nas w
przygotowaniu kolejnych lat szkolnych. Warto pamiętać, że pewne obszary zostały
zaniedbane, nie dotrzymano tego, aby szkoła zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe
pracowała w przyzwoitych warunkach i w jednym budynku.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Z dużą pokorą przyjmuję Pana stanowisko, ale
uważam, że nie ma Pan całkowicie racji. Sytuacja w jakiej znalazł się Gostynin doprowadza
do tego, że nie ma innego rozwiązania. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji Dyrektor
Miejskiego Zespołu opracował wizualizację, wyliczenia, jak będzie przedstawiał się system
oświaty w kolejnych latach, ile będziemy mieć dzieci w poszczególnych szkołach –było to
omawiane kilkadziesiąt razy na różnych spotkaniach, roboczych, oficjalnych, był
przedstawiony model – niestety decyzją poprzedniej rady nie udało się tego zrobić, tak jak
każdy by sobie z nas tego życzył, tak żeby Szkoła Nr 5 była zapełniona. Wtedy problem
zginąłby całkowicie, dzisiaj stało się to o czy mówiliśmy, że Szkoła Podstawowa Nr 3
będzie narażona na dwuzmianowość i my o tym, cały czas mówiliśmy. Z tego co pamiętam,
Pan był wówczas Dyrektorem i twierdził, że nigdy tego problemu nie będzie w SP3 –
niestety problem jest. Gdyby słuchać Pana wtedy, faktycznie żadnych działań byśmy nie
podejmowali, my jednak podejmowaliśmy decyzje, stąd w Gimnazjum Nr 2 odbywają się
dzisiaj zajęcia, żeby nie było dwuzmianowości. Dzisiaj sytuacja jest też taka, że najbliższe
lata spowodują, że w SP3 będzie ciasno. Z naszych założeń matematycznych wynika, że za
3 lata, problem całkowicie zniknie, więc uważam, że nie ma potrzeby robić rewolucji, a i
tak mała rewolucja jest przygotowywana poprzez przenoszenie Szkoły Muzycznej ze szkoły
Nr 3 do budynków Gimnazjum nr 2, o czym też wielokrotnie informowaliśmy, ale to nie jest
takie łatwe, aby w przeciągu wakacji szkołę przenieść. W Szkole Nr 5 czeka nas poważny
remont polegający na dostosowaniu szkoły do obowiązujących wymogów. Nie jest to
niczyja wina, jest to wina jedynie zmieniających się przepisów przeciwpożarowych i nic
innego my tutaj nie wymyślimy. Gdybyśmy dzisiaj przenosili Szkołę Muzyczną do SP 5 już
bylibyśmy przed takim samym dylematem jak dzisiaj stroimy przed przeniesieniem do
Gimnazjum Nr 2.
Radny Stanisław Wróblewski – Panie Burmistrzu dwa lata temu, rozmowy które
prowadziliśmy, w momencie kiedy miałem coś do powiedzenia były na nieco innej
płaszczyźnie, a poza tym, uważam, że te dwa lata nie zostały w pełni wykorzystane, bo np.
Punkt Przedszkolny, który istnieje przy ul. Bema, trzy oddziały, które są w tejże placówce,
to był czas na to, aby je wyprowadzić ze szkoły przez ten dwuletni okres, a więc ja mówię o
tym, że można było to uporządkować. Wyprowadzenie oddziałów, które zajmują 4 izby daje
dużo, co do Szkoły Muzycznej – kto mówi o tym, że to rozwiązanie ma powstawać dzisiaj,

czy wczoraj, też było na to dwa lata, żeby w SP5 która świeci pustkami umieści tą szkołę, a
nakłady, które będą na wykorzystanie budynku przy ul. Wojska Polskiego przeszłyby tam.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz – w momencie,
gdy nie udało się przenieść klas do Szkoły Podstawowej Nr 5 podjęliśmy natychmiastową
decyzję, żeby przenosić Szkołę Muzyczną do budynku Gimnazjum Nr 2. Zostały
zabezpieczone środki na opracowanie koncepcji przenosin budynku Szkoły Muzycznej do
Gimnazjum Nr 2 więc działania zostały podjęte natychmiastowo. Dwa lata temu był trochę
inny nasz pomysł, ale niestety decyzja radnych była inna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – Treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 82/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Przedstawiony Państwu projekt uchwały w sprawie zmian uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina, przygotowany został
w związku z obowiązującymi przepisami, mianowicie w Ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach jest zapis, że rady gmin zobowiązane są dostosować regulamin
utrzymania czystości i porządku na swoim terenie do zapisów Wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami w terminie 6 m-cy od dnia jego uchwalenia.
W dniu 22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę 3/19
w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
(PGO WM 2024) oraz uchwałę nr 4/19 w sprawie jego wykonania.
W Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 określone
zostały najważniejsze elementy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym:
podział województwa na regiony gospodarki odpadami, wskazanie regionalnych instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji

przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, a także wskazanie potrzeb
inwestycyjnych województwa.
W Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
wyznaczonych zostało 5 regionów. Miasto Gostynin weszło w skład zachodniego regionu
gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały
Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 4/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie
wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wskazane
zostały wykazy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do ich obsługi wraz z instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi
regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może
przyjmować odpadów z innych przyczyn.
Istnieje zatem konieczność dostosowania uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina do nowo obowiązujących
przepisów.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Opinia komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – Treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 83/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Uchwała została przygotowana ponieważ w ustawie Prawo Energetyczne na podstawie

której to ustawy przyznawany jest dodatek energetyczny wprowadziła zapis w art. 5d, iż
Rada Gminy określa w drodze uchwały wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego. Załącznik do uchwały stanowi wniosek do dodatku energetycznego, który
osoba ubiegająca się, zobowiązana będzie złożyć. Chciałabym zgłosić autopoprawkę,
ponieważ na drugiej stronie wniosku załączona jest klauzula informacyjna odnośnie
przetwarzania danych osobowych i w pierwotnej wersji, którą Państwo otrzymali w zdaniu
pojawił się zapis „dane osobowe przetwarzane są w ramach obowiązków zdefiniowanych w
Ustawie Prawo Energetyczne” i w nawiasie przytoczony był ogólny przepis rozporządzenia
o ochronie danych osobowych. Obecny zapis ma brzmieć: „dane osobowe przetwarzane są
w ramach obowiązków zdefiniowanych w art. 5d Ustawy Prawo Energetyczne”. Kolejna
zmiana, był zapis: „dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celów ich
przetwarzania, wynikającego z przepisów prawa”, natomiast wprowadzamy nowy zapis
„dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celów ich przetwarzania
przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. 5 lat”. Został wskazany
konkretny okres przez jaki będą te dane osobowe przetwarzane.
Opinia komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – Treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 84/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Witam na sali Panią Barbarę Gierulę,
która reprezentuje wnioskodawcę i jest szefową Gostynińskiej Solidarności, formalnie o
przedstawienie projektu uchwały poproszę Panią Naczelnik.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Szanowni Państwo zgodnie z kompetencją nazewnictwo ulic to kompetencja Rady Gminy,
w związku z powyższym została przygotowana uchwała z propozycją nadania nazwy dla
ronda na skrzyżowaniu ulicy Legionów Polskich i ul. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
pod nazwą „rondo żołnierzy niezłomnych”. Z takim wnioskiem wystąpiła Pani
Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”. Pozwolę sobie przekazać głos Pani Przewodniczącej, aby w swoim imieniu
zaprezentowała i uzasadniła swój wniosek.
Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Barbara Gierula – W czasach, kiedy notujemy upadek autorytetów,
kiedy patriotyzm, ludzi czujących sentyment i przywiązanie do ojczyźnianych i narodowych
wartości, demokratyczno-liberalna awangarda określa jako zacofanie, wstecznictwo,
nacjonalistyczną histerię, przekazywanie treści patriotycznych, kultywowanie pamięci,
oddawanie czci organizacjom i osobom zasłużonym dla kraju, jest jednym z elementów
związkowej działalności nauczycielskiej „Solidarności” w Gostyninie.
Inicjatywa upamiętnienia i uhonorowania tragicznych losów wyklętych przez komunistów
członków antykomunistycznego podziemia jest kolejną inicjatywą naszej organizacji – po
odrodzeniu legendy i etosu Powstańców Styczniowych, Armii Krajowej, zmianie nazw ulic
w 1990 roku, powstaniu pomnika i parku Józefa Piłsudskiego, wystąpiliśmy z inicjatywą
nazwania ronda znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Legionów Polskich i Tadeusza
Kościuszki, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku im. Józefa Piłsudskiego, Ronda im.
Żołnierzy Wyklętych. Zastanawialiśmy się jak nazwać to rondo, czy Rondo Żołnierzy
Wyklętych, czy raczej jak to się nazywa coraz częściej Rondo Żołnierzy Niezłomnych,
pokusiłam się o taką analizę. Słownikowa definicja przymiotnika „wyklęty” stawia nacisk
na wykluczenie z pewnej społeczności. Rzecz jasna, słowo to ma charakter pejoratywny.
Owo określenie artykułuje dekady represji, jakim poddawani byli zarówno żyjący, jak i
zmarli partyzanci z lat powojennych, bezwzględną walkę toczoną przez aparat
komunistyczny, skrytobójcze i sądowe mordy oraz zainicjowaną na szeroką skalę
inwigilację. Nazwa żołnierzy drugiej konspiracji jako Żołnierzy Niezłomnych funkcjonuje
w środowiskach patriotycznych od kilkunastu lat. Nie tylko nie powiela pogardliwej nazwy
stosowanej przez komunistów i nie przywołuje negatywnych skojarzeń jako formuła
„Żołnierze Wyklęci”. Co więcej, idąc za słownikiem, określa ono żołnierzy powojennego
podziemia jako tych, którym nie udało się zwyciężyć, choć w sensie polityczno-militarnym
partyzanci ponieśli klęskę – walczyli z uporem przeciwko druzgocącej przewadze
przeciwnika, ale uważam, że nazwa „Żołnierzy Niezłomnych” jest tutaj bardziej adekwatna.
Nie jest to nazwa wzięta z księżyca, ponieważ tragiczne losy wyklętych przez komunistów
członków antykomunistycznego podziemia, którzy nie złożyli broni po zakończeniu II
wojny światowej, honorującej żołnierzy podziemia niepodległościowego, działającego od
wybrzeża po Podhale – to upamiętnienie ich oddania. Proszę Państwa nie ukrywam, że do

kroku, abyśmy wystąpili o nazwę ronda skłoniły nas więzienie na Rakowieckiej, gdzie
oglądaliśmy do czego zdolne były ludzkie bestie. Nie mogłam spać kilka nocy po tym jak
zobaczyłam te cele, jak opowiedziano mi kto i jak męczył naszych rodaków, tylko dlatego,
że nie chcieli podporządkować się Stalinowi. W zamian za Ich ofiarną walkę w obronie
wartości – Pilecki oraz mnóstwo polskich generałów, patriotów, dowódców zostało tam
zniszczonych, traktowano Ich nieludzko. Jedynie nielicznym udało się przetrwać
Stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej.
Opinia komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Radny Stanisław Wróblewski – Proszę Państwa chodziłem do Szkoły Podstawowej Nr 11
w Ostrowcu Świętokrzyskim i przez lata Szkoła ta nosiła imię Generała Karola
Świerczewskiego, takie samo imię nosiła Szkoła Nr 1 w Gostyninie. Przez lata byliśmy
faszerowani wiedzą o bohaterstwie tego człowieka. Śmiem twierdzić, że ludzie, którzy
decydowali o nadawaniu imienia tym szkołom, byli przekonani co do bohaterstwa tego
człowieka. W tej chwili hasło „Żołnierze niezłomni”, „Żołnierze wyklęci” jest bardzo często
używane w przestrzeni publicznej. Ocenia się, że około 120.000,00 do 180.000,00 tys. ludzi
znajdzie się na liście żołnierzy wyklętych, na liście internetowej. Nie będę przytaczał osób,
które nie zasługują na to, aby je przytaczać, ale kto się. Trochę interesuje, to zna wiele
przykładów oprócz pozytywnych zachowań, wiele negatywnych, gdzie przedstawiacie
tychże właśnie żołnierzy, gwałcili, mordowali, palili, zabijali. To są informacje, które nie są
gazetowe, medialne, a ze źródeł IPN, a więc należałoby wierzyć, że są one obiektywne.
Czy jest potrzebna już w tej chwili nadawania imienia posługując się tym kluczem
patriotyzmu?. Wiem, że wiele pomników przez ostatnie lata zostało przewróconych
zniszczonych, używanie w nazwach zwrotu „Żołnierzy Niezłomnych”, czy „Żołnierzy
Wyklętych” nie jest jednoznaczne w środowisku. Ja nie neguje tego w sposób jednoznaczny,
ale uważam, że dużo bezpieczniejsze są nazwy apolityczne. Bardzo mi się podoba jedna z
miejscowości pod Gostyninie, która ma 12 ulic: bratkowa, gerberowa, hiacyntowa, irysowa,
kalinowa, nagietkowa, różana, sosenkowa itd. W dzisiejszych trudnych czasach używanie
nie do końca jednoznacznie ocenionych postać nie wiem, czy jest dobrym momentem dnia
dzisiejszego.
Radny Stanisław Lewandowski – Nie zgadzam się całkowicie z Panem, co za porównanie
Karola Świerczewskiego z obecnym nadawaniem nazw ulicy, kiedy tam nie miał nikt nic do
powiedzenia, a o samej postaci nie chcę nawet mówić, bo wiemy doskonale kto to był Karol
Świerczewski. Uważam, że jest to hołd w kierunku żołnierzy niezłomnych, a społeczeństwa
nie ma nigdy idealnego i nie będzie i ja jestem całkowicie za nadaniem nazwy Żołnierzy
Niezłomnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Bardzo dobrze, że sesja jest
bezpośrednio transmitowana i wszyscy mieszkańcy mogą usłyszeć kto i za czym głosuje.
Chciałem powiedzieć, tylko jedno, że każdy ma sowich przodków i każdy wybiera jakąś
drogę służenia ojczyźnie. Jeśli dla Pana Żołnierze Niezłomni, to nie jest ten przykład, to
dobrze, że możemy akurat tu się spotkać, porozmawiać o tym i dowiedzieć się co Pan o tym
sądzi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – Treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- : Wróblewski Stanisław

UCHWAŁA NR 85/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Do kompetencji Rady należy wybór
ławników, w fazie wstępnej musi być powołany zespół, który od strony formalnej
zaopiniuje złożone przez kandydatów dokumenty, uchwała została przygotowana i sugeruje,
że zespół składa się z 3 osób, natomiast jeśli kandydatów tych byłoby więcej, to nie szkodzi
na przeszkodzie, aby ten zespół rozszerzyć. W tej chwili nie ma natłoku liczby złożonych
kandydatów, zdaje się, że jest ich 9. Ponieważ sprawa dotyczy oceny dokumentów, więc
dobrze byłoby, aby w skład zespołu wchodziły osoby, które swoim przygotowaniem
zawodowym byłyby w stanie w miarę szybko i właściwie te dokumenty ocenić, oczywiście
w sprawach wątpliwych do dyspozycji jest zespół prawny. Proszę o zgłaszanie kandydatur.

Radna Anna Majchrzak zgłosiła Radnego Stanisława Lewandowskiego.
Radny Stanisława Lewandowski wyraził zgodę.
Radny Stanisław Lewandowski zgłosił Radnego Tadeusza Majchrzaka.
Radny Tadeusz Majchrzak wyraził zgodę.
Radny Andrzej Reder zgłosił Radnego Grzegorza Raciborskiego.
Radny Grzegorz Raciborski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Widziałbym Pana Grzegorza
Raciborskiego jako Przewodniczącego tej komisji, ponieważ jest prawnikiem z
wykształcenia. Zamykam listę kandydatów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – Treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu.
Za przyjęciem powyższego składu komisji głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się - 0

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – Treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 86/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród
Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury.

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska –
Szanowni Państwo na jednej z tegorocznych Komisji Edukacji, Kultury i Sportu podczas
omawiania sposobu realizacji tej uchwały Nr 377/LXXII/2018 zapadły wnioski, aby
wprowadzić kilka zmian. Niniejsza uchwała wprowadza te zmiany, są to zmiany zakresie w
składu komisji i decyzyjności Burmistrza odnośnie przyznawania nagród. Zgodnie z
proponowanymi zmianami, to do Burmistrza ostatecznie będzie należała decyzja, co do
nagrody i jej wysokości.
Opinia komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań od uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – Treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 87/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej.
Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska –
Szanowni Państwo, podobnie jak w poprzedniej uchwale, na jednej z tegorocznych Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu podczas omawiania sposobu realizacji tej uchwały zapadły
wnioski, aby wprowadzić kilka zmian. W obrocie prawnym, funkcjonuje od 2015 r.
Uchwała Nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie
wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności
sportowej, zmieniona uchwała Nr 318/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13
września 2017 r. W uchwale tej są dysproporcje w wysokości otrzymanych nagród są zbyt
małe w stosunku do osiągniętych wyników sportowych, stąd po dyskusjach na komisji,
niniejsza uchwała wprowadza większa rozbieżność, tą rozbieżność macie Państwo zawarta
w projekcie uchwały. Ponadto zmiana dotyczy również częstotliwości przyznawania nagród.
Nagroda przyznawana raz na kwartał powoduje trudność w zaplanowaniu środków
finansowych w budżecie miasta na rok kolejny, co niniejszą uchwałą zostało zmienione, aby
nagroda była przyznawana raz na rok.
Opinia komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań od uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – Treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 88/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ogłaszam 10 min przerwy.

(po przerwie…)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę państwa wznawiamy obrady po
przerwie. Witam na sali Pana mecenasa Tomasza Stefaniaka. Proszę państwa przechodzimy
do punktu kolejnego porządku obrad to jest punkt 14 (przypominam to jest ten
wprowadzony).
(obrady opuściła Radna Emilia Chojecka - Dinić i Radna Katarzyna Bryłka…)

Do punktu 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2019 rok.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Szanowni państwo w miesiącu grudniu rada ustaliła
stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, która
administruje naszymi ośrodkami sportowymi m.in. Boiskami ,,Orlik”.
W związku z tym, że wzrosły koszty utrzymania tych boisk z tytułu zapłaty podatku od
nieruchomości i opłaty za zarząd do budżetu oraz koszty związane ze zwiększeniem kosztów
zatrudnienia pracownika należy ustalić nową stawkę dotacji przedmiotowej dla tych obiektów.
Przypomnę, że są to obiekty, które udostępniane są mieszkańcom nieodpłatnie, a Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji swoją działalność prowadzi w formie zakładu budżetowego, który w zasadzie
powinien swoje koszty pokrywać swoimi przychodami i istnieje również możliwość jeżeli takich
kosztów nie osiąga, to organ stanowiący może przyznać z budżetu dotację przedmiotową do 50 %
uzyskanych tych kosztów. Stawki zostały przedstawione dla poszczególnych obiektów. Łącznie
dotacja zwiększy się o 30.103,00 zł a łączna dotacja po zwiększeniu tej dotacji dla Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniesie 534.099,00 zł.
Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 11: Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna,
Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszulka, Raciborski Grzegorz, Reder
Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
UCHWAŁA NR 89/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Szanowni państwo przedstawiony został przez Pana
Burmistrza projekt zmian w uchwale budżetowej. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu zostały zgłoszone jeszcze poprawki do tej uchwały. Ten projekt został zaopiniowany
pozytywnie. Chciałam dzisiaj zgłosić 3 błędy pisarskie a mianowicie:
w § 1 pkt.1 ust. 1- kwota ogólna dochodów bieżących powinno być 69.395.032,85 zł. w
uchwale było 69.695.032,85 zł.
w § 1 ust. 5 – kwota 2.156.021,00 zł. zamienia się na kwotę 2.292.429,00 zł.
w uzasadnieniu w wydatkach bieżących w rozdziale 75023 również ogólna kwota zwiększająca
w tym rozdziale z 331.660,00 zł proszę o poprawienie na 366.715,00 zł.
(przybyła Radna Emilia Chojecka – Dinić i Radna Katarzyna Bryłka…)
Jeżeli chodzi o zmiany w tej uchwale dochody ogółem zwiększą się o 14.347,30 zł. w tym dochody
bieżące się o tą kwotę zwiększą natomiast wydatki bieżące ogółem zwiększą się o 661.802,92 zł z
tego wydatki bieżące zwiększą się o 697.727,92 a wydatki majątkowe zwiększą się o 4.075,00 zł.
Są to kwoty wynikające ze zwiększenia i zmniejszenia wydatków. Zmniejszenia pochodzą z
przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowych tych środków.
Jeżeli chodzi o dochody gmina pozyskała środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 144.609,00 zł na
remont i modernizację stołówek szkolnych. Stołówka będzie remontowana i będą zakupione nowe
urządzenia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 i zakupy urządzeń w Szkole
Podstawowej nr 5. Szkoła nr 1 pozyskała środki na dofinansowanie zadań własnych, bieżących
gmin na wymianę młodzieży i te środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu EdukacjiNarodowej, która jest Instytucją Zarządzającą Polsko- Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży.
W wyniku tych zmian, które tutaj Burmistrz proponuje powstaje deficyt budżetowy na kwotę
243.455,00 zł i ten deficyt będzie pokryty z wolnych środków, które są z rozliczenia z lat ubiegłych.
Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka- Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski
Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1: Majchrzak Tadeusz
UCHWAŁA NR 90/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 16
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28
grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2019-2034.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Szanowni państwo w związku ze zmianami podjętymi w
uchwale budżetowej wprowadzamy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok
odpowiednio tak jak były dokonywane zmiany w tamtej uchwale, one są dosyć szczegółowo
wymienione, zmiany obejmują tylko zmiany podjętą tą uchwałą. Nie ma tym razem zmian
dokonywanych zarządzeniem Burmistrza.
Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka- Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
UCHWAŁA NR 91/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – W debacie według ustawy o samorządzie
gminnym mieli prawo wziąć udział też mieszkańcy Gostynina dokonując stosownego zgłoszenia.

Zgłoszenie takie nie nastąpiło i w związku z tym debata odbędzie się bez udziału mieszkańców.
Poproszę o takie syntetyczne przedstawienie raportu Panią Sekretarz Hannę Adamską.
Sekretarz Miejski Hanna Adamska – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado
chciałabym w kilkunastu zdaniach przedstawić przygotowany przez Burmistrza Miasta Gostynina
Raport podsumowanie pracy Burmistrza Miasta za 2018 rok.
Raport został przygotowany zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą nr 72 z 30 kwietnia
bieżącego roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu i części wymienionej w
tej uchwale w raporcie się znalazły.
Raport składa się z pięciu części:
I część – to informacje ogólne. Zawarte zostały podstawowe informacje o mieście o sytuacji
społeczno- gospodarczej, o sytuacji finansowej miasta Gostynina.
II część – zostały przedstawione jednostki organizacyjne oraz Urząd Miasta Gostynina, czyli
informacje o strukturze organizacyjnej urzędu, jednostek, a także o ich bieżącej działalności
podsumowującej realizację zadań w roku 2018.
III część – znalazła się realizacja uchwał rady - opis działań podejmowanych dla realizacji
uchwał Rady Miejskiej w 2018 roku przez Burmistrza Miasta. Jest to dość najobszerniejsza
część tego raportu, która informuje o wykonaniu przez Burmistrza Miasta jako organu
prowadzącego uchwał rady. Takich uchwał zostało podjętych około 130 w 2018 roku z
czego 20, to uchwały o charakterze organizacyjnym m.in. uchwały Rady Miejskiej
dotyczące powołania organu Przewodniczących, Wiceprzewodniczących komisji stałych,
które były powoływane w 2018 roku po wyborach samorządowych oraz rozpatrywane
odpowiednio uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrywania skarg, które wpływały do
Rady Miejskiej skarg na działalność Burmistrza, czy innych jednostek organizacyjnych.
IV część – to działalność inwestycyjna zawiadamiająca opis działań związanych z
przygotowaniem i realizacją inwestycji. Wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane
w roku 2018 zostały tutaj wymienione.
V część – partycypacja społeczna czyli Budżet Obywatelski. To nasza czwarta edycja Budżet
Obywatelski, który obejmował do zrealizowania kilka zadań. Wszystkie zostały wykonane i
generalnie podsumowujący działalność Burmistrza ten dokument został opracowany po raz
pierwszy takie są wymogi uchwały o samorządzie gminnym. Został wprowadzony plan
ustawy o samorządzie gminnym artykuł 28aa, który obliguje gminy do przygotowania
Burmistrzów miast, Prezydentów miast, Wójtów gmin do przygotowania takiego
dokumentu podsumowującego działalność poprzedni rok 2018.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Raport był opiniowany przez wszystkie
komisje. Tą debatę byśmy przeprowadzili w taki sposób, że ja w tej chwili odczytam wnioski z
komisji i bym poprosił Przewodniczących Komisji o to, aby już w ramach debaty była taka
poszerzona wypowiedź ponieważ sprawa generalnie jest ważna, bo to jest wotum dla Burmistrza
Miasta Gostynina.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej- zaopiniowała raport pozytywnie
wraz z wnioskiem- ,,Wystąpiono z propozycją, aby w przyszłorocznym raporcie zamieścić
spis treści oraz wpisać w części finansowej kwotę zadłużenie miasta na koniec roku
budżetowego”.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna wraz z wnioskiem- ,,W
przyszłorocznym budżecie zamieścić spis treści oraz informację o zadłużeniu miasta”.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. Pani Sekretarz deklarowała, że
te poprzednie wnioski będą uwzględniane.
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna.
Wspomnę, że Komisja Rewizyjna ona nie ma szczególnego charakteru w debacie nad raportem o
stanie gminy. W takim razie poprosiłbym o wystąpienia Przewodniczących komisji:
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Anna Majchrzak – Szanowni państwo
raport o stanie Gminy Miasta Gostynina, to dokument dość obszerny, który można potraktować
jako aktualne kompendium wiedzy o Gostyninie. Z raportu wynika, że 13 jednostek
organizacyjnych realizuje zadania z obszaru edukacji kultury i sportu i że 17,09% budżetu
przeznacza się na zadania oświatowe. Dokonawszy analizy raportu i zebrawszy opinie
społeczeństwa można powiedzieć, że w roku 2018 w dziedzinie edukacji, kultury i sportu były
realizowane przedsięwzięcia, które można uznać za znaczące sukcesem. Chciałabym kilka tych
przedsięwzięć wymienić:
jest to na pewno sprawna działalność Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli,
który w imieniu organu prowadzącego koordynował, nadzorował działalność trzech
przedszkoli, dwóch szkół podstawowych i dwóch miejskich gimnazjów. W Miejskiej Szkole
Muzycznej w której pobierały naukę 1578 uczniów i 151 w szkole muzycznej. W
przedszkolach wychowaniem przedszkolnym było objętych 469 dzieci.
Drugi taki sukces to dobra i bardzo dobra baza do działalności oświatowej. Warto przypomnieć,
że na terenie szkół miejskich mamy aż 107 sal lekcyjnych, 7 pracowni komputerowych,
dwie pracownie językowe, świetlice sale gimnastyczne, halę sportową, stołówki, place
zabaw, boiska szkolne,,Orliki” w Szkole Podstawowej nr 1 i 3, wyposażenie w sprzęt
komputerowy elektroniczny lub medialny i ponad 43 tysiące woluminów w bibliotekach
szkolnych co w połączeniu z biblioteką miejską, która ma prawie 46 tysięcy daje nam w
sumie 90 tysięcy woluminów na terenie miasta. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o dostęp
do bibliotek, to jest wystarczający.
Trzeci sukces, to bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna 97% nauczycieli z 247
zatrudnionych na terenie miasta posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 3%
licencjackie. Warto dodać, że 157 nauczycieli, to nauczyciele dyplomowani, którzy mają
najwyższy stopień awansu zawodowego i stanowią 64% całej kadry pedagogicznej.
Czwarty taki sukces zauważalny, to dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych porównywalne w
zakresie języka angielskiego w obydwu szkołach natomiast z pozostałych przedmiotów
wyraźnie wyższe były to wyniki w Gimnazjum nr 2.
Teraz chciałabym zwrócić uwagę, że jako sukces możemy również uznać pozyskiwanie
środków zewnętrznych krajowych. Znalazłam 13 programów z których miasto pozyskiwało
te środki m.in. to jest ,,Radosna szkoła”, ,,Umiem pływać”, ,,Aktywna tablica”, ,,Nasze
przedszkole -drugi dom” itp. Natomiast znalazłam tylko jeden program unijny, który
realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 jest to program ,,Erasmus Plus+”.
Kolejnym sukcesem, to jest Klub Dziecięcy ,,Uśmiech malucha”, który działa od 12
października 2018 roku, Jarmark św. Jakuba uznawane jest przez mieszkańców jako
sztandarowe przedsięwzięcie naszego miasta, kontynuacja działalności zespołu ,,Mażoretki”,
które uświetniają wszystkie uroczystości i są widoczne zauważalne przez mieszkańców
Gostynina. Cieszy nas również fakt, że w działalności inwestycyjnej znalazły się środki na
podniesienie standardu infrastruktury oświatowej sportowej i zrealizowano aż 14 zadań z tej
dziedziny. Znaczna część Budżetu Obywatelskiego wzmocniła sferę życia społecznego jaką
jest edukacja kultury i sportu.

Na koniec chciałabym przedstawić pewne sugestie do uwzględnienia w następnym raporcie i
dalszej działalności:
Ważne by było zamieszczenie takiego zestawienia pozyskanych środków zewnętrznych
krajowych i unijnych tak, żebyśmy mieli na końcu takie zestawienie.
Dobrze by było, żeby również raport kończył się priorytetami na rok kolejny w tym przypadku
to będzie rok 2020 w którym byłaby zawarta informacja o kilku obszarach gdzie władze
miasta planują znaczące zmiany.
Warto by było zdecydowanie wzmocnić pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na
edukację kultury i sportu.
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Anna Florczak – Szanowni
państwo tak jak Pan Przewodniczący przekazał opinia pozytywna jednogłośna.
Jedna uwaga dotyczyła wprowadzenia w 2019 roku do raportu spisu treści, żeby była łatwość
znalezienia danej informacji.
Druga uwaga dotyczyła faktu, że nie jest przedstawione zadłużenie miasta w sposób czytelny.
Jest obietnica, że w roku 2019 będą uwzględnione te dwa wnioski.
Myślę, że wszyscy członkowie komisji zdecydowanie uznają za sukces pozytywne działania, które
w 2018 roku przez Pana Burmistrza i poprzednią radę zostały podjęte, które dotyczą inwestycji.
Mam tutaj na myśli głównie budowę ulicy Nowej i modernizację bardzo trudnej ulicy Bema i ulicy
Stodólnej. Myślę, że mieszkańcy i społeczność szkolna jest bardzo wdzięczna za tą dobrą
inwestycję, gdzie był przez wiele lat problem bezpieczeństwa ruchu drogowego więc teraz znaczna
poprawa przy małych uwagach, a pro po innego członka komisji, że może za dużo miejsc
parkingowych, ale generalnie zgodnie z przepisami chyba wszystko jest jak należy.
Myślę, że zaczęliśmy w 2018 roku inwestycję, która będzie dokończona w tym roku, to jest też
bardzo pozytywna inwestycja. Mam nadzieję, że wszyscy z państwa też pozytywnie oceniają fakt,
że Burmistrz i Rada Miejska poprzedniej kadencji wspierała działalność Policji i działań dla
Ochotniczej Straży Pożarnej. Ważną decyzją był fakt, że udało się zrealizować utylizację
niebezpiecznych odpadów na ulicy Ziejkowej, które były tam przetrzymywane w pojemnikach i
mam nadzieję, że uda się uzyskać środki, które Pan Burmistrz jak gdyby zabezpieczył na to
działanie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Stanisław Lewandowski – Proszę
państwa w raporcie pojawiło się szereg inwestycji, które są już wykonane, które będą.
Może tak zacznę od tej podstawowej jest to jeden z filarów na której się opiera funkcjonowanie
miasta jest Oczyszczalnia Ścieków, która wymaga dużych nakładów, dużych przygotowań i
prawdopodobnie już w przyszłym roku rozpocznie się pierwszy etap realizacji. Czekamy na
projekt i pozwolenie na budowę, który pan prezes obiecywał na koniec stycznia przyszłego
roku. W związku z czym, że stan oczyszczalni wygląda fatalnie jest to bezwzględnie
priorytet w inwestycjach miejskich i dobrze, że miasto się nad tym pochyla i widzi ten
problem, bo sadzę, że to jest ostatni dzwonek, którym można coś zrobić.
Następnie przejdę do dróg jest to drugi filar miasta, który zapewnia dobre funkcjonowanie więc
po 17 latach tutaj z Panem Tadeuszem Majchrzakiem uzgodniliśmy i nie tylko, że zrobimy
wszystko, żeby tych ludzi z tego błota wyciągnąć na osiedlu Zatorze. To też jest w raporcie
miasta. Jest to inwestycja, która ma szanse ruszyć już w przyszłym roku i też będzie
prawdopodobnie podzielona na dwa etapy. Byliśmy widzieliśmy raport to uwzględnia
dokładnie. Duża część dróg w mieście wymaga takiego natychmiastowego remontu tak
naprawdę, to już należałoby zaczynać tylko ze względów proceduralnych nie da się zrobić
natomiast raport gminy pokazuje też stan posiadania.
Następnym takim etapem będzie już nie wspominam o ulicy Kościelnej, która będzie do
generalnego remontu, która też jest tam uwzględniona.

Są przymiarki do odciążenia miasta przynajmniej części miasta poprzez budowę nowej drogi, która
by przebiegała przez tereny dawnego PZGS i kończyła swój bieg wejściem w ulicę Słowackiego.
To jest ogromne przedsięwzięcie i wymaga też również dużych nakładów. Chciałbym również
państwu powiedzieć, że budżet nie jest imponujący bym powiedział więcej niż skromny. Na pewno
raport uwzględnia pozyskiwanie środków zewnętrznych, które pomogą w realizacji.
Przejdę do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej tutaj widać duży postęp jeżeli chodzi o
sprawność urządzeń o całą infrastrukturę. Obecnie jest przerwa w dostawę ciepłej wody,
która również jest powodowana modernizacją sieci. Wrócę jeszcze tylko do jednego, bo w
raporcie tego nie ma. Chciałbym koniecznie zobaczyć jak przebiega pod torami stan sieci
energetycznej, bo to jest niezwykle ważne, a z powodów wiadomych prądów błądzących.
Wodociągi miejskie według też pana Dziachana co w raporcie też jest pokazane, że możemy
tutaj się spodziewać jeżeli chodzi o stan techniczny -nie jest najgorszy. Nie mniej jednak w
przyszłym raporcie chciałbym, żeby taka wiedza była poszerzona o taki wiarygodny stan
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w całym mieście, bo myślę, że to są lata zaniedbań,
które teraz musimy w takim szybkim tempie nadrobić. W raporcie wygląda to nie najgorzej,
ale z mojej obserwacji i przemyśleń jest dużo do zrobienia.
I sprawa następnie w raporcie budownictwa mieszkaniowego, który uwzględnia tereny, które
przez radę są przygotowywane też pod budownictwo. To jest teren przy ulicy Termalnej,
drugim terenem byłby teren między ulicą Polną, a ulicą Kutnowską to też pod zabudowę
wielorodzinną. W raporcie też jest wskazany teren przy ulicy 3-go Maja, który w
najbliższym czasie również pojawi się jako teren pod zabudowę co będzie skutkowało nawet
trzystu mieszkaniami w tej kadencji na terenie miasta. W raporcie tego nie ma, jeżeli MTBS
nie da rady, to ściągniemy inwestora zewnętrznego, który sobie tutaj poradzi.
Sprawa jeszcze oświetlenia, którą tu Pan Burmistrz zainicjował ze wcześniejszą radą więc
niebawem wejdzie do programu gospodarczego, który w jakiś sposób zmieni diametralnie
oblicze miasta i oczywiście pozwoli zaoszczędzić na energii elektrycznej, która niestety nie
jest tania i tańsza nie będzie.
Chciałbym, żeby w przyszłości również bardziej dokładniej i szczegółowo pokazać rzeczywisty
stan techniczny, żeby to nie było takie przesłodzone a bardziej osadzone w realiach.
Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej Emilia
Chojecka -Dinić – Raport o stanie Gostynina interesujący pod kątem Komisji Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej wskazywał na problemy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej na ilość udzielonych usług w postaci uchwał pomocy społecznej, w postaci
zaspokajania potrzeb mieszkańców w formie niepieniężnej. Przedstawiono również program
asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej. Program również dotyczył wskazania liczby
osób, które pobierają fundusz alimentacyjny jak też liczbę świadczeń socjalnych. Również w
ramach komisji analizując raport interesujący był też Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Program Przeciwdziałania Narkomani jak też Miejski Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jeśli chodzi o realizację tychże programów realizowano
programy profilaktyczne jak też dla uczniów szkół podstawowych w ramach też pomocy
terapeutycznej do ofiar przemocy jak też realizowano również program ograniczania picia. W
ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się 12 posiedzeń
komisji. W ramach raportu również jest analizowana procedura Niebieskiej Karty w związku ze
sprawcami przemocy. Charakterystycznym takim właśnie momentem było to, że wnioskodawcami
w większości była Powiatowa Komisja Policji, która takie wnioski składała. Zaopiniowano również
wnioski o zezwolenia na napoje alkoholowe. Omawiano też współpracę z instytucjami jeśli chodzi
o leczenie alkoholowe zespołu abstynencyjnego na terapii uzależnień, również z grupami
samopomocowymi. Realizowano również programy ochrony środowiska np. problem dotyczący
usuwania wyrobów zawierający azbest z obiektów w Gostyninie.

Zrealizowano również według mnie ciekawy program ,,Gostynińska Karta Seniora”, która ma
prawdopodobnie szanse dalszego rozwoju, jeśli chodzi o ten program w związku ze starzeniem się
społeczeństwa. Jeśli chodzi o raport to jest opinia pozytywna komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Ozimek – Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała raport. Na pewne rzeczy zwróciłem uwagę. Radny Stanisław Wróblewski
przypomniał na początku sesji o szkołach. Jest jeszcze taka zastanawiająca sprawa jeśli chodzi o
szkoły spróbujemy to wyjaśnić może być zasadne może nie do końca. Czemu zużycie energii
elektrycznej w szkołach w okresie w szczycie, poza szczytem może być diametralna- dlaczego?
Szczytowe jest dużo niższe niż poza szczytowe. W okresie nocnym szkoły zużywają więcej niż
wtedy, kiedy są dzieci.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Wysokińska – Szanowni państwo
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że w raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane o
aspektach funkcjonowania Gminy Miasta Gostynina w roku 2018. Przedstawiony raport stanowi
kompletną wiedzę o działalności gminy jest ustawą do obiektywnej opartej na faktach oceny.
Komisja skupiła się również na skargach, które rozpatrywała rada miejska w Gostyninie w 2018 r.
Skarg łącznie było pięć z czego dwie zostały przekazane wg. właściwości innemu organowi, trzy
skargi zostały uznane za bezzasadne. Opinia komisji pozytywna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę państwa jesteśmy dalej w debacie, teraz
czas na głos państwa radnych. Kto z państwa w debacie? Nie widzę głosów w takim razie
przejdziemy do głosowania:
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przeprowadzonej debaty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Jest głosowanie kwalifikowane czyli uchwała
zostanie podjęta wtedy, jeżeli za uchwałą będzie głosowała ustawowa większość rady tzn. osiem i
więcej głosów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka-Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
UCHWAŁA Nr 92/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Proszę państwa chciałbym bardzo serdecznie podziękować
za zaufanie, jest to pierwsza tak ważna dla mnie uchwała objęta w ocenie państwa radnych tak
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę państwa chciałbym przypomnieć, że to
jest raport o stanie gminy. Można powiedzieć, że generalnie za stan gminy odpowiadają dwa organy:

to jest Burmistrz, którego dzisiaj w jakiś sposób oceniliśmy, bo to jest jakby forma oceny takie
wszechstronne działanie Burmistrza, ale też nie należy zapominać, że jakby stan gminy, to też jest
działalność Rady Miejskiej.

Do punktu 18
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gostynina i sprawozdania finansowego za 2018
rok.
a. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Gostynina i sprawozdanie

finansowe za 2018 rok.
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Budżet Miasta Gostynina na 2018 rok został
przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W Uchwale Budżetowej na 2018 rok (stan na 1.01.2018 r.) ustalono:

Dochody w łącznej kwocie 64.610.170,53 zł, w tym:
c) dochody bieżące w kwocie: 64.110.470,53 zł,
d) dochody majątkowe w kwocie: 499.700,00 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 68.924.157,53 zł, w tym:
e) wydatki bieżące w kwocie 60.690.113,07 zł,
f) wydatki majątkowe w kwocie 8.234.044,46 zł,

Deficyt budżetu w kwocie 4.313.987,00 zł, który zaplanowano pokryć przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przychody w wysokości 5.627.582,00 zł (kredyt – na rozchody 1.313.595,00, pokrycie
deficytu budżetu 4.313.987,00 zł.)
Rozchody w wysokości 1.313.595,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów)

W ciągu roku dokonywane były zmiany Uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową
jak i Zarządzeniami Burmistrza. Zmiany dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń planu
dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz
zwiększenia przychodów i planowanego deficytu budżetu.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między
innymi:
- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa, (m. in. Na opiekę społeczną, oświatę,
administrację rządową, obronę cywilną, "Program Maluch-dotacja na wydatki bieżące i
inwestycyjne")
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego na utylizację azbestu
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia
zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Dokonywano również zmian w planie przychodów budżetu.
Zmiany Budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską i
zarządzenia Burmistrza, a ich podstawę stanowiły decyzje Ministra Finansów, Wojewody
Mazowieckiego, umów oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz, a
także na podstawie wniosków jednostek kierowników i dyrektorów organizacyjnych gminy.

Ostatecznie po zmianach dokonywanych w ciągu roku:

Zaplanowane do realizacji dochody ogółem w wysokości 68.027.485,22 zł i zostały
wykonane w kwocie w kwocie 69.138.253,19 zł, co stanowi 101.63% planu.
Z tego:
e) dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 67.702.529,88 zł na plan

66.563.399,22 tj. w 101,71%,
f) dochody majątkowe

na plan 1.464.086,00 zł zrealizowane zostały w kwocie
1.435.723,31 zł tj. w 98,06%.

Dochody własne, które stanowią niespełna połowę naszych dochodów na plan w kwocie
32.256.709,40 zł. zostały zrealizowane w ponad 100%, osiągając kwotę 33.396.710,97 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa - (jej udział w budżecie stanowił 21,89 % (22,21%)
plan po zmianach ostatecznie na koniec roku wyniósł 15.135.062,00 zł. został zrealizowany
100%. Najważniejszą z nich jest tzw. subwencja oświatowa, której udział w budżecie gminy
w 2018 roku stanowi 18,08%.

Trzecią pozycję w dochodach gminy stanowią Dotacje na sfinansowanie zadań własnych
gminy, zleconych gminie do realizacji, również zadań realizowanych na podstawie
porozumień oraz dotacje pochodzące ze środków europejskich. Na koniec roku plan po
zmianach dokonywanych w ciągu roku ostatecznie zamknął się kwotą 20.635.713,82 zł., a
jego realizacja wyniosła 20.606.480,22 zł, co stanowi 99,86% przyjętego planu.

W celu realizacji zaplanowanych dochodów oraz dochodzenia należności wymagalnych,
które w ponad połowie tytułów zostały wykonane w ponad 100 % prowadzone były
działania windykacyjne.

Wystawionych zostało w 2018 roku:
*14 decyzji określających wysokość zobowiązania dla osób, które nie złożyły deklaracji
( transport os. fizyczne)
*1411 upomnienia i 202 wezwania do zapłaty,
*509 tytuły wykonawcze o windykacje przez Urząd Skarbowy,
*dokonano 4 wpisy na hipotekę przymusową.

Z osiągniętych dochodów wydatkowane były kwoty z przeznaczeniem na realizację zadań
własnych, zleconych gminie, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego; zadań realizowanych wspólnie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego; Zadania te objęte były planem wydatków.

Plan wydatków ogółem ustalony po zmianach na 2018 rok w wysokości 75.593.381,46 zł
został zrealizowany w kwocie 72.034.464,24 zł, co stanowi 95,29% wykonania budżetu w
zakresie wydatków, z tego:
1. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 64.278.263,72 tj.

planowanych do realizacji wydatków na plan w wysokości 66.364.085,58 zł.

89,23%

Wydatki dotyczyły zadań jakie nakładają na gminę przepisy ustrojowe w celu zaspokajania
zbiorowych potrzeb ludności, realizowanych przez urząd w zakresie dróg lokalnych,
gospodarki komunalnej i nieruchomościami, ochrony środowiska, administracji publicznej,
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, kultury oraz jednostki organizacyjne gminy
w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, rodziny i
kultury fizycznej.
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 7.756.200,52 zł na plan 9.229.295,88 zł wydatki majątkowe w 2018 roku stanowiły 10,77% wszystkich wydatków.
Wydatki inwestycyjne realizowane były w takich obszarach jak drogi gminne, gospodarka
mieszkaniowa i komunalna, bezpieczeństwo publiczne, oświata, opieka społeczna, kultura
fizyczna, administracja. Jak już przedstawiłam zaplanowane do realizacji w 2018 roku
inwestycje zostały zrealizowane w 84.04%.
Kontynuowano przedsięwzięcia
jednoroczne.

z lat poprzednich oraz wykonywano nowe zadania

Przychody po zmianach dokonywanych w ciągu roku wyniosły:
W wyniku realizacji dochodów jak i poniesionych wydatków rok budżetowy zamknął się
deficytem w wysokości 2.896.211,05 zł przy planowanym deficycie w kwocie 7.565.896,24
zł.
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto:
1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek w kwocie – 2.313.595,00 zł, w tym na:
1. rozchody w kwocie 1.313.595,00 zł,
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

Na koniec roku 2018 roku Miasto posiadało zobowiązania finansowe w kwocie
14.913.459,00 zł z tego:
1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie

10.986.592,00 zł
2. z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 3.926.867,00 zł

To co państwu tutaj przedstawiłam są to ogólne informacje na temat realizacji budżetu w
2018 roku. W materiałach jakie państwu zostały przekazane, staraliśmy się bardzo
szczegółowo przekazać wszelkie informacje, dotyczące zrealizowanych dochodów oraz
poniesionych wydatków przez urząd jak i jednostki organizacyjne. Do informacji o

przebiegu wykonania budżetu dołączone zostały informacje z wykonania planu
finansowego przez miejskie instytucje kultury. Na koniec dodam, że sprawozdanie z
wykonania budżetu w 2018 roku podlegało zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową, która po analizie materiału wydała opinię pozytywną.

Sprawozdanie finansowe jest uzupełnieniem sprawozdania z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego na które składa się:
a) bilans z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2018 rok,
b) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018
rok,
c) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku
zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego
zakładu budżetowego za 2018 rok,
d) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z
zestawień funduszu samorządowych jednostek budżetowych
samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.

Ustawa o finansach publicznych w 2009 roku wprowadziła obowiązek zatwierdzania od
2010 roku przez organ stanowiący jst sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za dany rok obrotowy.
Podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego stanowią dane z ewidencji księgowej
budżetu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

b. Opinia RIO

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał Uchwałę nr Pł.130.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia
2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. – treść uchwały stanowi załącznik do
protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wszystkie komisje zaopiniowały
sprawozdanie pozytywnie.

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

c. Dyskusja

Radny Tadeusz Majchrzak - Mam pytanie do Pani Skarbnik odnośnie zaległości
względem Urzędu Miasta, co spowodowało, że te zaległości wzrosły o 1.250.000,00 zł?
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Mamy dwóch podatników - dwa przedsiębiorstwa,
w jednym jest prowadzone postępowanie upadłościowe, drugi podatnik nie płaci. Dla tych
podatników zgodnie z tym, że posiadają nieruchomości, dokonywany jest wymiar, głównie
stąd bierze się taka kwota zaległości.
Radny Tadeusz Majchrzak – A jak wygląda kwestia osób fizycznych, które płacą podatki,
czy też rysuje się wzrost zadłużenia?
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Wzrosły trochę, ale jeśli chodzi o osoby fizyczne
podmioty mają odroczony podatek jeszcze do tego roku. Prowadzimy windykację,
upominamy, czasami ściąga należności Urząd Skarbowy z rozliczeń podatkowych i
dochody wpływają w następnym roku budżetowym. Z zaległości w 2018 roku za lata
poprzednie od osób fizycznych wpłynęło 104.175.00 zł.

d. Podjęcie

uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Miasta Gostynina za
2018 rok.

(wyszedł Radny Bogdan Ozimek…)
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały – uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0
UCHWAŁA Nr 93/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu.
(przybył Radny Bogdan Ozimek…)
Do punktu 19
Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2018 rok.

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Ozimek odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina – treść wniosku stanowi
załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Ozimek odczytał opinię Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gostyninie o wykonaniu budżetu Miasta Gostynina za 2018 rok – treść
opinii stanowi załącznik do protokołu.

2. Opinia RIO

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Odczytał Uchwałę Nr Pł.219.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca
2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Gostyninie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta –
treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

3. Dyskusja

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał treść uchwały, która stanowi
załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Na posiedzeniu XI sesji RM w Gostyninie na stan 15 radnych obecnych było 13 radnych. W
głosowaniu nad udzieleniem absolutorium udział wzięło 13 radnych. Absolutorium
Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2018 rok udzielono w głosowaniu jawnym –
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, następującym
stosunkiem głosów:

Za udzieleniem opowiedziało się- 13 radnych: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia,
Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak
Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymujących się – 0 radnych

UCHWAŁA NR 94/XI/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Bardzo dziękuję za jednogłośne udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta za wykonanie budżetu za 2018 rok. Z tego miejsca
chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się codzienną
swoją pracą, aby to absolutorium było wykonane jak najlepiej, dziękuję wszystkim
pracownikom Urzędu Miasta, dziękuję Pani Burmistrz Halinie Fijałkowskiej za codzienna
pracę, Pani Skarbnik Bożenie Sokołowskiej, Pani Sekretarz Hannie Adamskiej, dziękuję
wszystkim naczelnikom, dziękuję wszystkim urzędnikom, pracownikom administracyjnym
i tym wszystkim, którzy codzienną pracą przyczyniają się do tego, aby w dniu dzisiejszym
Państwa decyzja była jednogłośna, wszystkim pracownikom za to dziękuję. Mieszkańcom
chciałbym zadeklarować, że Urząd Miasta będzie jak najlepiej sprawował swoją funkcję,
będzie starał się jaki najlepiej wykonywać swoją pracę, tak żeby praca na rzecz
mieszkańców była na najwyższym poziomie.

Do punktu 20
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Protokół został do Państwa wysłany
mailowo, czy wnoszą Państwo jakieś uwagi do tego protokołu?
Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu.
Za przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:
Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka-Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz
Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan,
Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska
Anna.
Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0
PROTOKÓŁ NR IX z sesji został przyjęty i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 21
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zapytania były dwa Pani radna
otrzyma pisemnie odpowiedź, Pan Stanisław Wróblewski otrzymał odpowiedź?
Radny Stanisław Wróblewski – Tak otrzymałem.

Do punktu 22
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Przypomnę, że przez wakacje będzie
pracowała Komisja Statutowa i powołany dzisiaj zespół ds. oceny kandydatów na
ławników.
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Na czas wakacji Burmistrz nie planuje zwoływać
sesji nadzwyczajnych, ale może się taka sytuacja zdarzyć, więc, informuję, abyście mieli
Państwo taką świadomość.

Radny Stanisław Lewandowski – W wyniku rozmowy z pewną grupą mieszkańców
miasta chciałbym zgłosić dezyderat, aby pilnie uruchomić fontannę przy Miejskim Centrum
Kultury, jest ona jedna w mieście i dalej nieaktywna. Nie jest to wielki nakład finansowy, a
mieszkańcy będą zadowoleni.
Do punktu 23
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam posiedzenie XI sesji Rady
Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

