
 

 

Protokół Nr XIX/2020 

z posiedzenia XIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji 

z dnia 30 stycznia 2020 roku. 

 

Stan – 15 

Obecni – 15 

 

Lista obecności w załączeniu.  

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 14:15. 

 

Do punktu 1 

 

Otwarcie obrad.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Stwierdzam według listy 

obecności, że obrady będą prawomocne, Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. 

Otwieram XIX sesję Rady Miejskiej VIII Kadencji, witam wszystkich serdecznie. 

Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego,  Witam Panią Wiceburmistrz Halinę 

Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, Witam Panią Sekretarz 

Hannę Adamską, witam Pana Adwokata Marcina Brzezińskiego,  witam gości, którzy 

przybyli w związku z częścią merytoryczną, witam Panią Aleksandrę Milczarek 

Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, witam Panią Katarzynę Leśniewską 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, witam Pana Andrzeja Sitka Dyrektora 

Miejskiej Szkoły Muzycznej, witam Pana Pawła Gostynińskiego Prezesa Agencji 

Rozwoju i Promocji ZAMEK, witam Panią Magdalenę Świderską Naczelnika 

Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia. Witam koleżanki i kolegów Radnych, 

pracownice Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich przybyłych.  

 

Do punktu 2 

 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Porządek Państwo otrzymali. 

Czy są jakieś uwagi do porządku? 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić 

zmianę w porządku sesji. Punkt 11, czyli „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Gostynina do 

wymiany źródeł ciepła” proszę o wycofanie, z racji, że projekt uchwały w pierwszej 

kolejności musi być zaopiniowany przez UOKiK  oraz Ministerstwo Rolnictwa, więc 

ten projekt uchwały musimy w pierwszej kolejności przesłać do zaakceptowania, o 

tym fakcie informowaliśmy już na posiedzeniu komisji. W to miejsce chciałbym 



wprowadzić punkt brzmiący „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia częściowych ulg 

w opłacie za pobyt u opiekuna dziennego oraz w Klubie Dziecięcym „Uśmiech 

Malucha” w Gostyninie, czyli uchwała, która również była omawiana na komisjach.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  -  Tak, te zmiany sygnalizował już 

Pan Burmistrz na komisjach. Pan Dyrektor Andrzej Sitek prosił o to, aby trochę 

przyspieszyć jego wystąpienie, wiec ja tez miałbym taką własną propozycję, aby 

punkt  6 zamienić z punktem 5, ponieważ Pan Dyrektor ma ważną sprawę służbową.  

Dzisiaj pracujemy już  według ustaleń nowego statutu i nowy statut daje mi 

kompetencję zamiany, ale oczywiście informuję o tym już na samym początku.    

 

Za wycofywaniem z porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Gostynina do 

wymiany źródeł ciepła” głosowano następująco: 

 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz 

Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek 

Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski 

Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 

Punkt został wycofany z porządku obrad sesji.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia częściowych ulg w opłacie za pobyt u opiekuna dziennego oraz w Klubie 

Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie głosowano następująco: 

 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz 

Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek 

Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski 

Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 

Punkt został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 10.  

 

 

 

 

 



Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowano następująco: 

 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz 

Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek 

Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski 

Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 

Porządek obrad został przyjęty.  

 

 

Porządek sesji; 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie o 

przedsięwzięciach kultury zrealizowanych przez placówkę w roku 2019.  

6. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich 

instytucji kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2019; 

 

 Miejskie Centrum Kultury, 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba w Gostyninie. 

  

 

7. Informacja Prezesa Agencji rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o 

realizacji zadań statutowych w roku 2019. 

8. Prezentacja przez Burmistrza Miasta „Kalendarza Imprez Miejskich na 2020 

rok”. 

9. Informacja Burmistrza o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych 

pozyskanych z zewnątrz w 2019 roku przez Gminę Miasta Gostynina.  

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia częściowych ulg  w opłacie za pobyt u 

opiekuna dziennego oraz w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w 

Gostyninie.  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście 

Gostyninie w latach 2008-2032. 

12.  Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 

2020. 

13.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020-2034. 



14.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na 

sfinansowanie planowanego deficytu. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w 

Gostyninie na rok 2020. 

16.  Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2020. 

17.  Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

18.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19.  Sprawy różne. 

20.  Zamknięcie obrad.  

 

Do punktu 3  

 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie Burmistrza za 

okres od dnia 20 grudnia 2019 roku do 22 stycznia 2020 roku – treść sprawozdania 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionego sprawdzania.  

 

Do punktu 4  

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  -  W okresie międzysesyjnym nie 

wpłynęła żadna interpelacja, czy są jakieś zapytania? 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.  

 

Do punktu 5  

 

Informacja Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie o 

przedsięwzięciach kultury zrealizowanych przez placówkę w roku 2019.  

 

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej Andrzej Sitek -  Przedstawił informację o 

przedsięwzięciach kultury zrealizowanych przez placówkę w roku 2019 – treść 

informacji stanowi załącznik do protokołu.   

 

Radny Stanisław Lewandowski – Mam taką prośbę, żeby bardziej wyeksponować 

Pana działalność, bo osobiście przyznam, że niewiele słyszałem z tego co Pan tu 

powiedział i chciałbym, żeby zrobić coś więcej dla mieszkańców w sensie 

plenerowym, żebyśmy tą szkołę lepiej poznali, lepiej widzieli.    

 



Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej Andrzej Sitek -  Wydaje mi się, że szkoła i 

tak bardzo często uczestniczy w koncertach miejskich. Charakter szkoły jest zupełnie 

inny, staramy się jak tylko możemy, staramy się aby koncerty były plakatowane, są 

informacje na stronach internetowych, wiec jeśli ktoś jest zainteresowany 

działalnością szkoły, to może z tego skorzystać.  

 

Radny Bogdan Ozimek – A patron szkoły coś na temat szkoły wie? 

 

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej Andrzej Sitek -  Wie patron, pisze hymn 

szkoły, to będzie druga szkoła nazwana  jego imieniem. 

 

Do punktu 6  

 

Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji 

kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2019; 

 

 Miejskie Centrum Kultury, 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek – Przedstawiła 

informację o realizacji zadań statutowych w roku 2019 – treść informacji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Radny Stanisław Lewandowski – Brakuje mi w tym wszystkim koncertów w Sali 

kinowej, jest to kultura blisko człowieka i ona byłaby połączona ze sprzedażą płyt, 

mówię o kapelach rockowych. Schodzimy też niżej do kawiarni i chcę powiedzieć o 

czymś takim jak spotkania z dziennikarzami, którzy np. aktualnie wydają książki – 

czy Pani Dyrektor rozważa takie przedsięwzięcia?  

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek – Jeżeli chodzi o 

koncerty to dzielimy salę z kinem, w związku z powyższym wygląda to trudniej, ale 

jak najbardziej koncerty są zaplanowane, już 15-tego lutego zapraszam na koncert 

bluesowy lidera grupy Dżem z muzykami różnych formacji, kolejny koncert 

będziemy gościć w Zamku Gostynińskim 7 marca na koncercie gitarzysty 

zagranicznego jazzowego, także informacje o koncertach będą się na bieżąco 

pojawiały. My staramy się także w formie plakatów informować mieszkańców, ale z 

przykrością obserwujemy, że plakaty są niszczone praktycznie tuż po ich zawieszeniu 

lub zaklejane przez informację z zakładów pogrzebowych, także tutaj jeszcze kwestia 

rozważenia innej formy. Maksymalnie wykorzystujemy tez formę jaką jest Internet, 

natomiast mamy świadomość, że nie każdy z Internetu korzysta. Jeśli chodzi o 

spotkania z ciekawymi ludźmi, to w tym roku mamy nadzieję, że uda nam się wrócić 

do współpracy w ramach bliskich spotkań z podróżnikami, trzy takie propozycje już 

są zgłoszone natomiast nie chciałbym wychodzić przez głównego organizatora. 

Spotkania z dziennikarzami też rozważymy i postaramy się, aby takowe się znalazły.   

 



Radny Stanisław Wróblewski – Mam takie spostrzeżenie i chciałem  się z nim 

podzielić oraz wyciągnąć wnioski – chodzi o udział szczególnie dużych grup 

dzieciaków w spektaklach, projekcjach filmowych, co tam jest fatalnego -   jeśli 

dzieci schodzą się grupami, przebywają w holu przed salą widowiskową, tam 

wentylacja jest żadna, albo prawie żadna, musi być wentylacja, warunki są trochę 

urągające. To na pewno  kosztuje, wiem  o tym.    

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek – Zgadzam się z 

Panem. Złożyliśmy w porozumieniu z Wydziałem Pozyskiwania Środków za zgodą 

Pana Burmistrza wniosek o znalezienie środków na remont  całej przestrzeni kinowej, 

zarówno holu, jak i Sali widowiskowej. Jest to na pewno perspektywa co najmniej 

dwóch lat, jeśli nawet nie więcej. W związku z powyższym, jako prośba ode mnie  

będzie rozważnie możliwości zamontowania jakiejś formy klimatyzatora, ponieważ 

jest to jedyne, co na ten moment możemy zrobić. Hol po wykonaniu zastosowania do 

potrzeb osób niepełnosprawnych  zmniejszył się.  

 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba w Gostyninie. 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Leśniewska  - Przedstawiła 

informację o realizacji zadań statutowych w roku 2019 – treść informacji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Radny Stanisław Lewandowski – Miałbym taki apel do Pani Dyrektor, aby 

poszukała Pani więcej nowych kanałów komunikacyjnych, które z przekazem 

dotarłyby do szerszej  grupy społeczeństwa, wiem, ze Pani takie możliwości posiada.  

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Leśniewska  - Nasze trudy 

związane z próbą informowania mieszkańców na terenie miasta, jak również poza 

miastem o wydarzeniach w formie tradycyjnej, czyli plakatu, są sukcesywnie 

zaklejane przez inne informacje, materiały promocyjne, więc może warto byłoby się 

nad tym pochylić, może w inny sposób powinny one być promowane na słupach, 

może kiedyś się spotkamy i wypracujemy wspólny model. My nie mamy 

dodatkowych osób do rozwieszania tych plakatów, więc często biegamy po pracy i 

naklejamy, po czym na drugi dzień rano idąc do pracy, widzę, że już ich nie ma, więc 

po pierwsze koszty, po drugie nasz czas,  jest to niewymierne. Natomiast wracamy do 

metody, którą wcześniej wpracowaliśmy, mamy w drukarni opracowane plany 

wydarzeń kwartalnych, jak i półrocznych i każda placówka będzie miała te plany 

umieszczone w swojej agendzie bibliotecznej, przekażemy je też do Urzędu Miasta i 

postaramy się intensywnie działać. 

 

Radna Urszula Pieniążek - Wiele osób pyta mnie o to czy istnieje jeszcze 

Towarzystwo Przyjaciół  Biblioteki?  

 



Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Leśniewska – Z tym jest 

mały kłopot, gdyż biorąc pod uwagę nowe obszary w które wchodzimy, na ten 

moment próbujemy je reaktywować. Jestem po spotkaniach, pod kątem stworzenia 

nowej formuły, bo chciałabym, aby koło przyjaciół biblioteki działało prężnie, ale też, 

żeby miało moc pozyskiwania i wspierania naszych działań. Jeśli ono nie będzie 

miało mocnych korzeni i działało na zasadzie prawnej, to będzie ciężko, czasy się 

zmieniły, kiedyś działało inaczej, ale w tej strukturze nie może już być. Do końca 

lutego cały czas składamy sprawozdania i mimo tego, że nie ma już Biblioteki 

Powiatowej, Biblioteka Wojewódzka i Dział Metodyczny prosi nas o to, aby 

sprawozdania z Powiatu kontrolować, monitorować, więc jesteśmy do tego 

zobligowani, ale gdy tylko uporamy się ze sprawozdaniami Koło Przyjaciół 

Biblioteki mam nadzieję, ze będzie reaktywowane.  

 

Radny Stanisław Wróblewski – Być może nie usłyszałem, bo informacji było dużo, 

ale z tego co usłyszałem Pani Dyrektor powiedziała, że dostęp do ebook jest przez 

miesiąc bezpłatny, a później trzeba za to płacić?  

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Leśniewska – Nie, czytelnik 

dostaje kod dostępu, ważność tego kodu trwa 30 dni. W momencie, kiedy kod 

dostępu jest wykorzystany, czytelnik może zgłosić się po następny kod. Tutaj chodzi 

o statystyki też, bo jeśli wypożyczymy taki kod na  12 miesięcy, to w statystyce 

wykazany jest jeden czytelnik i nie wiadomo ile książek on przeczytał.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – Mam taką sugestię, 

żeby  osoba która zawiesza plakaty posiadała drabinę, albo była bardzo wysokiego 

wzrostu, bo te plakaty na samej górze nie są tak systematycznie zaklejane, jak te 

poniżej.  

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Leśniewska – Tak 

spostrzeżenie jest trafne, tylko te plakaty zawierają dużo informacji drobną czcionką, 

więc jeśli zawiesimy je wysoko, to też nie będzie ich widzieć.    

              

Do punktu 7  

 

Informacja Prezesa Agencji rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji 

zadań statutowych w roku 2019. 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński - Przedstawił 

informację o realizacji zadań statutowych w roku 2019 – treść informacji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – Czy ma Pan Prezes 

już bilans za zeszły rok? 

 



Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Jeszcze nie mam, 

nie mamy swojej księgowości, jesteśmy klientem biura, więc to też generuje pewne 

opóźnienia.  

 

Radny Stanisław Lewandowski -  Mam dwa pytania do Pana Prezesa, czy recepcja 

między godziną 22:00, a 6:00 rano pracuje? 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Tak.  

 

Radny Stanisław Lewandowski -  Czy mógłby Pan przygotować koncepcję 

zagospodarowania terenu wokół Zamku i samego zamku na rok bieżący, my bardzo 

chętnie się w to włączymy jeśli Pan nas do tego zaprosi. 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Mamy już 

opracowaną koncepcję, chyba w 2017 roku została opracowana taka koncepcja, ale 

niestety nie było z czego tej koncepcji realizować, jeśli chodzi o finanse. Taka 

koncepcja jest, także jestem w stanie w dowolnym terminie usiąść i nad nią 

popracować, pokazać.  

 

Radny Bogdan Ozimek – Czy posiadacie jakieś zaległości wobec innych instytucji? 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński –  Tak,  posiadamy 

zaległości, mam już informacje z wczoraj, że ZUS rozłoży nam zaległość na raty, od 

miesiąca lutego będziemy to spłacać. Jest to dobra widomość dla mnie, ponieważ 

mam świadomość tego, że przychód, który będzie generowała obsługa cateringu 

pozwoli nam spłacić zaległość i na bieżąco regulować pozostałe należności.  

Posiadamy również nieduże zaległości wobec innych odbiorców, ale regulujemy je 

sobie z przedsiębiorcami na zasadzie dobrej współpracy i bieżących spłat.  

 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Chciałem zapytać Pana Prezesa o kwotę 519.000,00 

zł., czy w tym jest także wynagrodzenie Rady Nadzorczej?  

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński –  Tak, łącznie. 

 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Rada Nadzorcza jest dużym obciążeniem dla Zamku.  

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Wynagrodzenie 

Rady Nadzorczej reguluje odpowiednia ustawa, jeśli chodzi o wynagrodzenie 

członków Rady Nadzorczej, to jest ono na stopniu najniższym z możliwych, 

przysługujące członkowi.  W roku ubiegłym było to niecałe 30.000,00 zł. rocznie.  

 

Radna Katarzyna Bryłka – Rozumiem, że te 519.000,00 zł., to wynagrodzenie, 

czyli umowy zlecenie, umowy o pracę, koszty pracodawcy i pochodne. 

 



Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Tak, łącznie 

wszystkie koszty pracy.  

 

Radna Katarzyna Bryłka –  Posłużyłam się wpisem do KRS, który jest publiczny, 

można wejść podając nip i Rada Nadzorcza wynagrodzenie za cały rok 2018 to kwota 

29.850,00 zł., dla porównania w 2017 roku było 26.000,00 zł.  

 

Radny Stanisław Lewandowski – Ilu jest członków Rady Nadzorczej? 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Minimalna 

możliwa liczba, czyli 3 osoby.  

 

Radna Katarzyna Bryłka –   Panie Prezesie jakie były obroty za poprzedni rok, czy 

to było 560.000,00 zł? 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Nie, 560.000,00 

to chodzi o gałąź hotelową, a do tego doliczamy jeszcze.   

 

Radna Anna Wysokińska – Panie Prezesie co dzieje się ze stroną internetową, nie 

działa od jakiegoś czasu?  

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Strona 

internetowa nie działa, ponieważ została zainfekowana przez złośliwe 

oprogramowanie, polegało to na tym, że przez kwestionariusz kontaktowy, który 

umieszczony był na stronie rozsyłaliśmy szkodliwe widomości do tysięcy osób i 

codziennie mieliśmy po 2 tys. niedostarczonych wiadomości i ta usługa została 

zablokowana. Zlikwidowaliśmy kwestionariusz osobowy, strona funkcjonowała 

przez jakiś czas, ale gdzieś znowu musi być podczepiony tzw. wirus, który dalej 

generuje rozsyłanie widomości. Strona została wyłączona, nasz informatyk próbuje 

przywrócić dane do rytmu pracy, ale dostawca, który nam dzierżawi serwer zażądał 

od nas ulepszenia zabezpieczeń i teraz pytanie co nam się będzie opłacało, zwłaszcza, 

ze umowa nam się kończy zaraz na ten serwer, który jest. Wiem, że strona jest 

nieczynna, także działamy aby to naprawić.  

 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Jakie jest obłożenie, jeśli chodzi o wynajem pokoi, czy 

można skorzystać z noclegu ze śniadaniem? 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – W sezonie 

zimowym jest mniejsze obłożenie turystyczne, mamy umowę z klientem, który  nam 

dostarcza swoich klientów, jest to umowa sezonowa i obłożenie jest różne. Pokoi jest 

20, a obłożenie jest większe niż 50% średnio. Co do śniadań, to są dwa warianty, ze 

śniadaniem lub bez śniadania.  

 

Radna Urszula Pieniążek – Ile kosztuje doba hotelowa?  

 



Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Doba hotelowa 

kosztuje dla dwóch osób w pokoju typu standard 150 zł. ze śniadaniem, w pokoju 

typu standard bez śniadania jest to 130 zł., apartamenty są w cenie 250 zł. za pokój 

dwuosobowy ze śniadaniem, bez śniadania 230 zł, istnieje także możliwość dostawki 

dla dziecka, przyjmujemy również zwierzęta domowe, 40 zł. za sztukę.  

 

Radny Bogdan Ozimek -  Chodzi mi o sprawę oświetlenia od Ronda w stronę 

Zamku, sytuacja jest fatalna jeśli chodzi o oświetlenie w tym miejscu, należałoby się 

nad tym pochylić, bo to zniechęca każdego, kto chciałby wieczorem podjeść pod 

Zamek. 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Co do 

oświetlenia, to mamy doczynienia z lampami sodowymi. Rozważałem już zmianę 

oświetlenia, na bardziej teraz przyjazne źródła światła, ale koszty mnie blokują.   

   

Radny Bogdan Ozimek -  To jest też pytanie do Pana Burmistrza, Komisja 

Bezpieczeństwa powinna się tym zająć.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Temat doświetlenia Zamku pojawia się 

wielokrotnie, ale wszyscy wiem, że to kosztuje. Ograniczenie oświetlania powoduje 

pewne oszczędności, oczywiście ono może być, ale trzeba liczyć się z tym, że koszty 

będą jeszcze wyższe. Jest to trudna sytuacja, bo albo chcemy szukać oszczędności, 

albo chcemy faktycznie prezentować Zamek, ale to będzie wiązało się z tym, że Pan 

Prezes będzie miał dodatkowe koszty.    

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – Czy Pan Prezes 

orientuje się jakie źródło światła jest w tych oprawach?  

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Sodowe.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – To miałbym 

propozycję, może poruszymy ten temat na Komisji Bezpieczeństwa, aby 

przebudować te oprawy na  e 27 żarówki diodowe z czujnikiem ruchu.   

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Jesteśmy 

umówieni z Panem Prezesem na miesiąc kwiecień na sprawy finansowe na Komisję 

Rozwoju, więc ten temat również można poruszyć, może jakoś należy zebrać w 

całość, uwzględnić w jakiejś koncepcji Panie Prezesie. 

 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Działalność zakończy się sporą stratą, cos na ten temat 

więcej. 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Rok 2019 

przyniesie stratę większa niż w latach ubiegłych, szacuję, że będzie to około 

100.000,00 zł. Jest spadek w organizacji imprez weselnych, mam wrażenie, że jest to 



zmiana wynikająca z dużej konkurencji i ze zmiany trendów, ale prowadzimy 

działania, które zachęcają do organizacji wesel, będziemy się promować w dużych 

okolicznych miastach i  w małych miejscowościach również. Perspektywa rezerwacji, 

bądź umów na rok 2020 jest lepsza niż w roku 2019, już mamy większą liczbę wesel 

zakontraktowanych.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Mam pytanie, czy 

duży jest ruch gości na stronie internetowej Zamku? 

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Nie, największy 

ruch generujemy na stronach mediów społecznościowych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – A kiedy strona 

będzie działać?  

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Mam nadzieję, że 

jak najszybciej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – A problem 

techniczny jest po naszej stronie?  

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji ZAMEK Paweł Gostyński – Po stronie wirusa, 

zakorzenionego gdzieś na stronie, rozsyłamy spam.  

 

Do punktu 8 

 

Prezentacja przez Burmistrza Miasta „Kalendarza Imprez Miejskich na 2020 rok”. 

 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska  

- Zaprezentowała Kalendarz Imprez Miejskich na 2020 rok – informacja  stanowi 

załącznik do protokołu.   

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  -  Ogłaszam 15 min przerwy. 

 

         (po przerwie…)  

 

Do punktu 9  

 

Informacja Burmistrza o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych 

pozyskanych z zewnątrz w 2019 roku przez Gminę Miasta Gostynina.  

 

 



Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska  

- Przedstawiła informacje o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych 

pozyskanych z zewnątrz w 2019 roku przez Gminę Miasta Gostynina – treść 

informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji.  

 

 

Do punktu 10  

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia częściowych ulg  w opłacie za pobyt u 

opiekuna dziennego oraz w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie. 

 

Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” Iwona Rzegocka – Gontarek 

– Będę mówić także w imieniu Pani Kierownik MOPS Pani Renaty Zagórskiej, 

ponieważ z przyczyn losowych nie mogła być dzisiaj obecna na sesji.  30 grudnia 

2019 roku zostały podjęte dwie uchwały dotyczące zwiększenia wysokości opłaty 

ponoszonej przez rodzica za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym i Punktach 

opieki nad dziećmi do lat 3 w Gostyninie z kwoty 5 złoty na kwotę 12 złoty. W 

związku z otrzymaną 16 stycznia petycją od rodziców dzieci uczęszczających do 

klubu i punktu opieki, którzy wnosili  o ponowne przeanalizowanie kosztów 

związanych z wyżywieniem, po spotkaniu z rodzicami i wysłuchaniu ich opinii w 

dniu 27 stycznia na Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

przestawiono projekt dwóch zniżek w opłacie za wyżywienie, ponoszonej przez 

rodziców. Proponowane zniżki mogłyby dotyczyć dzieci z rodzin wielodzietnych – 

dla rodziców tychże dzieci mogłoby przysługiwać zwolnienie z części miesięcznej 

opłaty za wyżywienie wysokości 10% tej opłaty. Druga zniżka mogłaby dotyczyć 

rodzin, z których dwoje lub więcej dzieci uczęszczałoby w tym samym czasie do 

Klubu Dziecięcego – proponowana zniżka w wysokości 30% miesięcznej opłaty za 

wyżywienie ponoszonej przez rodzica dotyczyłaby drugiego i kolejnego dziecka z 

tejże rodziny. Pozostawiam Szanownej Radzie kwestie proponowanych zniżek  do 

rozważenia.    

 

      (obrady opuściła Emilia Chojecka – Dinić…) 

 

Opinia Komisji; 

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

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.   

 

Radny Stanisław Lewandowski – Może Pani Kierownik przybliży cały koszt 

utrzymania.  

  

Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” Iwona Rzegocka – Gontarek  

- W 2020 roku w moim Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” miesięczny, średni 

koszt pobytu jednego dziecka to około 1430,00 zł., w „Zaczarowanej Krainie” trochę 



ponad 1.700,00 zł., a w „Bajkowym Zakątku” 1680,00 zł. Gdyby nie było podwyżki 

rodzic w przypadku Klubu Dziecięcego płaciłby z 1430,00 zł około 350 zł., a po 

podwyżce około 480-500 zł. W moim punkcie miasto już po podwyżce  tej 

ponoszonej przez rodzica będzie dokładać mimo tego 930 zł., W Zaczarowanej 

Krainie 1200,00 zł., w Bajkowym Zakątku 1180.00 zł. już po podwyżce.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 12: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski 

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław  

 

Wstrzymało się- 1: Śniecikowska Renata 

 

UCHWAŁA NR 150/XIX/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w 

latach 2008-2032. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel Vel Chmielecka – 

Program ten mamy przyjęty od 2008 roku. Z uwagi jednak na fakt, że właściciele 

niektórych gruntów, zarządcy do dnia dzisiejszego jak się okazuje nie zgłosili swoich 

budynków do tego programu, w związku z czym podjęliśmy po raz kolejny działania 

w celu aktualizacji tego programu. Aktualizacja polega na włączeniu do programu 

obiektów, które nie były ujęte dotychczas w tym programie oraz wykazaniu obiektów 

z których wyroby zawierająca azbest zostały usunięte. Aktualizację robimy co roku. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej - opinia pozytywna. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - opinia pozytywna.  

 

Radny Stanisław Wróblewski – Mam pewne wątpliwości, okazuje się, że słowo w 

słowo jest dokładnie to, co przyjmowaliśmy rok temu  i z takimi samymi błędami 

zresztą, § 40 Statutu zmusza do przestrzegania pewnych zasad. Odwołujemy się do 

Programu z roku 2008, sprawdzam, a tam są strony które zupełnie co innego 

zawierają, wypadałoby, aby ktoś zadał sobie trud i sprawdził te strony. W § 1 ust. 2 

„wartość o którym mowa w pkt.1” – co to jest ten pkt 1 do czego się odwołujemy,  bo 

w tej uchwale nie ma pkt 1, być może chodzi o ustęp. W tym programie załączyliście 



Państwo załączniki bardzo obszerne, prawie 200 pozycji, a raptem zaszły niewielkie 

zmiany, czy nie warto wykazać np. te obiekty z którymi coś się wydarzyło, zadałam 

sobie trud i znalazłem te zmieniające się rzeczy, ale w moim odczuciu ta uchwała nie 

porządkuje, tylko czyni jeszcze większy bałagan.  W nagłówku tabeli 3, która jest 

załącznikiem nr 1 do uchwały są uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany 

wyrobu, są tam określone jakieś stopnie trudności, również lata są określone do 2008 

2009,2010 – mamy te lata dawno za sobą, więc co to oznacza, nie wywiązaliśmy się 

z pewnych zobowiązań. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel Vel Chmielecka – 

Jest taki dokument jak ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania, którą 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany sporządzać i na tej podstawie ocenia się 

stopień pilności usunięcia, który wskazuje, że w przeciągu 5 lat powinien być 

usunięty, czy np. może być bo nie stwarza zagrożenia, jest to ocena z natury, robi ją 

właściciel nieruchomości i na tej podstawie ocenia się stopień pilności usunięcia. 

Jeśli właściciel tego nie robi, to na dzień dzisiejszy w wypisach nie było i nie ma 

sankcji z tego tytułu.    

 

Radny Stanisław Wróblewski – W ustawie jest też rok graniczny 2032, że ma być 

usunięte wszystko, a co stanie się jeśli te pozycje nadal zostaną w roku 2032? 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel Vel Chmielecka –  

Tego na dzień dzisiejszy przepisy nie mówią,  rok graniczny jest odkąd powstał 

Krajowy Dokument. Odnosząc się do tabeli obiektów usuwanych, to tabeli tej w 

pierwotnym dokumencie nie ma.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - § 1 ust. 1 czy tam powinien być 

punkt 3 czy ustęp 3?  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel Vel Chmielecka –   

„Wartości o których mowa w pkt. 1 mają zastosowanie do całej treści programu”, 

zmieniamy na „wartości o których mowa w ust.1 mają zastosowanie do całej treści 

programu”.  

 

Radny Stanisław Wróblewski –  Należy uporządkować wszystko, ponieważ nie ma 

ustępu w tym paragrafie, jest zapowiedź punktów i powinny być 3 punkty 1), 2), 3). 

Numerację zmieniamy z ustępów numeracji na numerację punktów.   

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel Vel Chmielecka –    

Czyli robimy nawiasy zamiast kropek.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 



Za – 12: Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak 

Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, 

Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 2: Bryłka Katarzyna, Wróblewski Stanisław  

 

Wstrzymało się- 0:  

 

UCHWAŁA NR 151/XIX/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 12  

 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.  

 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – O momentu przekazania projektu zostały 

naniesione jeszcze dwie zmiany, które były ujęte w projekcie 2 i 3. Zmiany 

przedstawione w projekcie dotyczą zmian w wydatkach budżetowych. Polegają one 

na częściowym przeniesieniu środków pomiędzy klasyfikacją budżetową w tym z 

wydatków bieżących do wydatków majątkowych i zwiększające wydatki budżetowe 

ogółem 156.900,00 zł., również zmianie ulega, czyli zwiększa się o kwotę 

156.900,00 zł.  deficyt budżetu, który zostaje pokryty w kwocie 20.000,00 zł. ze 

środków niewykorzystanych w 2019 roku na przeciwdziałanie  alkoholizmowi i 

narkomanii i w kwocie 136.900,00 zł. z tzw. wolnych środków. Również o tę kwotę 

zwiększają się przychody budżetu, czyli o kwotę 136.900,00 zł. i 20.000,00 zł. 

stanowią przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i narkomanii. W związku z tym, że zwiększamy dotację celową na 

realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  § 8 otrzymuje brzmienie:  

 ust.1 – Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

kwocie 421.445,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w 

Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w kwocie 262.120,00 zł. 

 ust.2 – Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 179.325,00 zł.    

      

Zmianie ulega załącznik nr 10 do budżetowej pod nazwą „dotacje dla podmiotów 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku”.  

 

  w rozdziale 71095 zwiększa się o kwotę 36.900,00 zł na zakup usług 

pozostałych, 



 w rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację celową 

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych t.j o 

niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 2 do 

niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. 

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych w 2020 roku, 

 w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł wydatki na zakup usług 

pozostałych, 

 w rozdziale 92605 przenosi się środki w łącznej kwocie 60.000,00 zł z 

wydatków bieżących na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego, z tego na: 

1. zadanie pn. “Akademia Małego Mistrza Maluch” na kwotę 30.000,00 zł, 

2. zadanie pn. “Wieczorne przejazdy Roller-Nighting” na kwotę 30.000,00 zł. 

Zadania będą realizowane na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zadania ujęto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 

10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych w 2020 roku. 

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

 w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 500,00 zł przedsięwzięcie pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg 

gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców 

Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 w rozdziale 75023 wprowadza się do załącznika nr 12 do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy 

inwestycyjne pn. “Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w 

Gostyninie" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 100.000,00 zł. 

3. Przychody budżetu Miasta: 

 zwiększa się: 

1. o kwotę 20.000,00 zł z tytułu z niewykorzystanych w 2019 roku środków na 

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii przeznaczeniem na wydatki 

bieżące w 2020 roku, 

2. o kwotę 136.900,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych. 

Chciałam jeszcze powiedzieć, że na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu była 

zgłoszona poprawka techniczna, polegająca na tym, że przy pkt 1 2 3, kropki 

zastąpiono nawiasami.     

 



Radny Stanisław Wróblewski – Mam wątpliwość, ponieważ w § 25 ust.5 naszego 

statutu jest zapisane, że wszystkie materiały dostajemy tydzień przed terminem obrad. 

My dostajemy materiały dosłownie dwa dni przed obradami i jest to wersja 3, 4, 

trudno to śledzić, nie wiadomo w którym momencie włączać się w to. Czy jest to 

zgodne z zasadą prawną, że materiał mamy otrzymać na 7 dni, bo wówczas jest czas 

na przeanalizowanie, w moim odczuciu jest to niezgodne ze statutem. 

 

 

Adwokat Marcin Brzeziński – Jest to zgodne ze statutem, ponieważ termin o 

którym Pan mówi jest tzw. terminem instrukcyjnym, który nie niesie za sobą żadnych 

konsekwencji  w postaci nieważności i tak dalej. 

 

Radny Stanisław Wróblewski – Czyli szkoda, że jest taki zapis w statucie, jeśli on 

narzuca tygodniowy okres. 

 

Adwokat Marcin Brzeziński – Jest to termin instrukcyjny, oczywiście w miarę 

możliwości technicznych należy starać się go zachować.  

 

Radna Anna Florczak – Ustawa też mówi, że materiały muszą być dostarczone na 7 

dni przed, inaczej można nie pracować nad tą uchwałą.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo bardzo często zdarza się 

tak, ze wnioski, które są składane np. do Wydziału Finansowego wynikają także z 

moich decyzji. Oczywiście od dzisiaj mogę nie przyjmować tych wniosków, Wydział 

finansowy nie będzie przyjmował wniosków, ale np. w jakiejś pilnej sprawie będzie 

wtedy trzeba zwoływać sesję nadzwyczajną i to tez stąd wynika, albo przekładać 

tematy na kolejną sesję. Pojawiła się w uchwale kwota na opracowanie wniosku na 

szkołę muzyczną i bibliotekę, kwota ta pozwala nam na ubieganie się o fundusze 

norweskie w kwocie do 3.5 mln euro, wiec wykorzystaliśmy saturację, aby te środki 

wprowadzać po to, żeby firma mogła napisać nam projekt, a dlaczego firm, ponieważ 

my niektórych dokumentów nie jesteśmy w stanie sami z siebie stworzyć. Jest to 

świetna firma, przygotowywała wnioski dla Muzeum w  Oświęcimiu, ma ona 

olbrzymie doświadczenie, wiec to też wynika z tego, że płyną terminy, składanie 

wniosku jest do marca i mamy określony termin na złożenie tych dokumentów.   

 

Radny Stanisław Wróblewski – Proszę Państwa nie chodzi o to, aby blokować 

wszystko, są sytuacje nadzwyczajne i ja to rozumiem, ale jeśli nadzwyczajności 

wchodzą w normę i zaczynają się pojawiać miesiąc w miesiąc i inne jednostki 

samorządu terytorialnego te same uchwały podejmują w grudniu, a my w pośpiechu 

w styczniu czy innym miesiącu, to coś jest nie do końca spełnione, dlatego jak 

najbardziej sytuacje nadzwyczajne należy regulować w sposób nadzwyczajny, 

natomiast nie  może być zwyczajem, że  w ostatniej chwili korygujemy. Przecież 

jesteśmy tez po to, aby kontrolować te uchwały, sprawdzać, podnosić rękę za czy 

przeciw. Ja podnoszą rękę nie wiem, za czym głosuję, a postanowiłem, że w tym roku 



trochę uchwałą budżetową i WPF zajmę się dokładnie, nie mam jednak takiej 

możliwości, bo jest poprawka jedna za drugą.  

 

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – Może poprosimy o jakieś przykłady, że przy 

każdej sesji są powielane tego typu błędy w ocenie Pana Radnego. 

 

Radny Stanisław Wróblewski – Nie chodzi o błędy, tylko o terminy.   

 

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – Można odczytać jako popełnienie błędów, 

ponieważ Państwo nie jesteście w stanie zapoznać się z materiałem, owszem zdarzało 

się tak kilka razy, ale nie cały czas.   

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Uważa, że po to jest teraz ta dyskusja, że 

ewentualne jakieś wątpliwości przy tej uchwale jesteśmy w stanie wyjaśnić.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Pani Skarbnik wszystko co 

można zrobić w czasie róbmy w czasie, natomiast jeśli wypada coś nagłego, tak jak 

Pan Burmistrz mówił – pojawia się propozycja firmy, która może przepaść, to 

wówczas działamy szybko, wprowadzamy poprawkę. Jeśli się na coś takiego 

zgodzimy, to uważam, że będzie z pożytkiem dla wszystkich.       

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 12: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski 

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław 

 

Wstrzymało się- 0:  

 

UCHWAŁA NR 152/XIX/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 13  

 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2020-2034. 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Ta uchwała obejmuje wszystkie te zmiany, 

które zostały wprowadzone uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową. Wczoraj 

otrzymaliście Państwo 4 projekt tej uchwały, ponieważ 28 stycznia została podpisana 



umowa na przedsięwzięcie „Przyszłość zaczyna się dziś” i jeszcze w tej uchwale w 

związku z tym musieliśmy zmniejszyć limity, które na realizację tego projektu są 

ustalone. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 12: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski 

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław 

 

Wstrzymało się- 0:  

 

UCHWAŁA NR 153/XIX/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 
Do punktu 14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie 

planowanego deficytu.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.  

 

Skarbnik Miasta  Bożena Sokołowska – Projekt tej uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu 

na łączną kwotę 1.872.139,00 zł w tym: 

1. W wysokości 1.294.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.  

2. W wysokości 578.139,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.  

Kwoty te były ujęte w uchwale budżetowej na 2020 rok. Dodam jeszcze, że kredyt będzie 

zaciągany w PLN, okres kredytowania do 13 lat, w tym karencja w spłacie kredytu do 1 

roku, spłata kredytu i odsetek w okresach kwartalnych, oprocentowanie odpowiadające 

stawce WIBOR 1M (t. około 1,63%) powiększonej  o marżę Banku. Koszt kredytu został 

wyliczony na kwotę w zaokrągleniu 418.760,00 zł. Na zaciągnięcie kredytu będzie 

ogłoszony przetarg.  

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

 



 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  
 

 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za - 14: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski 

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 

UCHWAŁA NR 154/XIX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Do punktu 15  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 

rok 2020.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Plan pracy był opiniowany na 

każdej komisji, opinie wszystkich komisji były pozytywne.  Generalnie plan nie uległ 

zmianie, jedynie Lokalny Rynek Pracy został przeniesiony na luty i w ochronie 

zdrowia w listopadzie mamy dodany punkt dotyczący „informacji o funkcjonowaniu 

Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym”. Proszę Państwa jest 

jeszcze pewna zmiana dotycząca podstawy prawnej mianowicie, gdy była 

przygotowywana uchwała obowiązywał stary statut, dzisiaj obowiązuje już nowy 

statut, także ulegnie zmianie podstawa prawna.  

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za - 14: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski 

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 



 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 

UCHWAŁA NR 154/XIX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 16  

 

Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Gostyninie na rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wszystkie komisje wypracowały 

i przyjęły swój plan pracy. Pamiętajmy, że te plany są ramowe i w każdej chwili 

mogą być uzupełnione o jakieś dodatkowe zagadnienia. Tutaj również nastąpiła 

zmiana podstawy prawnej z tego samego powodu, co w poprzedniej uchwale.  

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za - 14: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski 

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 

UCHWAŁA NR 154/XIX/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 17  

 

Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Protokół został Państwu 

wysłany drogą elektroniczną.  

 

Radni nie zgłaszali i uwag i pytań do protokołu. 

 



Za przyjęciem protokołu głosowano następująco: 

 

Za - 14: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski 

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 

Protokół z XVI sesji został przyjęty.  

 

Do punktu 18 

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Nie było zapytań, Pan Radny 

Wróblewski składał interpelację, czy odczytać ją? 

 

Radny Stanisław Wróblewski – Nie, ona jest krótka także nie.  

 

Do punktu 20  

 

Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wracamy do sprawy naszych 

żłobków mianowicie otrzymaliście Państwo pisma rodziców, które wpłynęły od 

punktów opieki nad dziećmi do lat 3, oraz Klubu dziecięcego „Uśmiech Malucha”. 

Odbyło się spotkanie z rodzicami, Pan Burmistrz spotkał się z przedstawicielami 

rodziców dzieci uczęszczających, rodzice również byli na Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu i także Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej, było 

to wspólne posiedzenie. W wyniku dyskusji i powtórnej analizy Pan Burmistrz 

przedstawił uchwałę, którą dzisiaj podjęliśmy, dotyczącą ulg, ale te dwie komisje po 

dokonaniu analizy  podtrzymały wysokość opłaty, która była ustalona w tej stosownej 

uchwale. Ponieważ pisma były sygnowane w różny sposób, cześć do Pana 

Burmistrza, jedno do mnie, więc wydaje mi się, że Rada Miejska powinna się w tej 

kwestii wypowiedzieć. Przygotowałem wniosek: 

 

WNIOSEK: „Rada Miejska w Gostyninie przyjmuje jako własny wniosek Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu  oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  w brzmieniu:  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  oraz Komisja Spraw 

Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej po przeanalizowaniu kosztów 

funkcjonowania Punktów Opieki nad Dziećmi do lat 3 w Gostyninie, w szczególności 

odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce podtrzymuje wysokość opłat 



rodziców określoną w uchwale nr 134/XVII/2019  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

30 grudnia 2019 r. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie”.  

 

Reprezentuje Radę na zewnątrz i takie odpowiedzi rodzicom chciałbym udzielić. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ja również wystosuję do wszystkich 

rodziców odrębny list, w którym raz jeszcze przedstawię całą analizę finansową, żeby 

każdy z rodziców wiedział jak to wszystko wygląda.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Przegłosujemy powyższy 

wniosek: 

 

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco: 

 

Za - 12: Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak 

Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, 

Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław, 

 

Wstrzymało się- 1:  Bryłka Katarzyna, 

 

Wniosek został przyjęty.  

           

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –   Te pisma były skierowane od 

dwóch placówek od Opiekuna Dziennego i od Klubu Dziecięcego, więc teraz 

podejmiemy analogiczny wniosek, który dotyczyłby funkcjonowania Klubu 

dziecięcego „Uśmiech Malucha”.  

 

WNIOSEK: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  oraz Komisja Spraw Obywatelskich, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej po przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania Klubu 

Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie, w szczególności odpłatności 

rodziców za pobyt dziecka w placówce podtrzymuje wysokość opłat rodziców 

określoną w uchwale nr 133/XVII/2019  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 

września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.  

  

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco: 

 

Za - 12: Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak 

Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, 

Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna. 

 



Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław, 

 

Wstrzymało się- 1:  Bryłka Katarzyna, 

 

Wniosek został przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Wpłynęła także korespondencja 

dotycząca gospodarowania odpadami stałymi w różny sposób. Gminy podejmują 

takie uchwały o charakterze intencyjnym, nie ma rozwiązań szczegółowych.  

 

Do punktu 21 

 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –   Zamykam obrady XIX sesji 

Rady Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

             Andrzej Hubert Reder 

 

 

 


