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

29 listopada 2016 roku. 

Stan – 15
Obecni –12
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 14.00.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram  obrady  XLVII  sesji  Rady
Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam Panią Wiceburmistrz
Halinę  Fijałkowską,  witam Panią  Skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  witam Panią  Sekretarz  Hannę
Adamską, witam wszystkich Prezesów Spółek Miejskich, Witam nagrodzonego w dniu dzisiejszym
Kamila  Fabisiaka,  witam przedstawicieli  Związków  Zawodowych,  witam koleżanki  i  kolegów
radnych, witam media, pracownice biura rady miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Czy ktoś ma uwagi do porządku?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -  Proszę o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad
uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Gostynin.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Prosiłbym o krótkie uzasadnienie. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -  W związku z korektą do propozycji planu aglomeracji z
24 listopada, zachodzi potrzeba wyrażenia ponownej opinii. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Jest wniosek Burmistrza o wprowadzenie do
porządku obrad tej uchwały, przegłosujemy.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do wniosku. 

Za przyjęciem powyższego wniosku zgłoszonego przez Burmistrza Miasta głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się-1



Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Punkt ten wpiszemy do porządku jako punkt
17. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –  Nie  widzę  w  porządku  dwóch  uchwał,  które  były
wprowadzone  pod  obrady  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu,  dotyczące  ulicy
Zakładowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Uchwały były opiniowane przez Komisję
natomiast porządek sesji był wysłany wcześniej i w związku z tym nie znalazły się one w porządku.

Za  przyjęciem  wniosku  zgłoszonego  przez  Skarbnika  Miasta  o  wprowadzenie  dwóch  uchwał
głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się-0

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Projekt  uchwały  dotyczący  uchylenia
uchwały 205/XLII/2016 będzie w porządku jako punkt 11, a podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały 167/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie będzie jako punkt 12. 

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowano następująco:

Za - 11                      Przeciw - 0                          Wstrzymało się - 0

Porządek obrad został przyjęty.
 

Porządek sesji;
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Panu Kamilowi Fabisiakowi za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych w 2015 roku.  
4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza sytuacji ekonomicznej i działalność spółek miejskich:

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta sp. z o.o.
 Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.
 Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” sp. z o.o. 

7. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  czasu  bezpłatnego  nauczania,
wychowania  i  opieki  oraz wysokości  opłat  za korzystanie  z wychowania  przedszkolnego w
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.



9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie miasta Gostynina na lata 2017-2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 205/XLII/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na modernizację chodnika
przy ul. Zakładowej w Gostyninie. 

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  167/XXXIII/2016  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie  z  dnia  11  kwietnia  2016r.  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Gostynińskiemu  na  remont  ul.  Zakładowej  w  Gostyninie,  zmienionej  Uchwałą  Nr
188/XXXVII/2016  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  24  czerwca  2016  roku  w sprawie
zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr  167/XXXIII/2016  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gostynińskiemu na remont ul. Zakładowej w Gostyninie. 

13. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. 
14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia

30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2016-2023. 

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie
Nr 215/XLIV/2016 z  dnia  29 września  2016r.  w sprawie przyjęcia  programu „Gostynińska
Karta Seniora”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na
2017 rok”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowana propozycji planu aglomeracji Gostynin. 
18. Przyjęcie protokołu z  XLIV, XLV, XLVI   sesji Rady Miejskiej. 
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacja Burmistrza na temat odpowiedzi dotyczących skarg na działania Sekretarza Urzędu

Miasta Gostynina Pani Hanny Adamskiej.  
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.  

Do punktu 3  

Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Panu Kamilowi Fabisiakowi za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych w 2015 roku.  

Nastąpiło  wręczenie  nagrody  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina  i  Przewodniczącego  Rady
Miejskiej.  

Do punktu 4

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski przedstawił sprawozdanie za okres od 25 października 2016
roku do 24 listopada 2016 roku. 

                (przybył Radny Jan Głodowski)

Radna  Wiesława  Radecka  – Mam  pytania  dotyczące  projektu  remontu  ulicy  Floriańskiej.
Pierwsze dotyczy Firmy HOLBUD, czy otrzymała ona aneks do umowy dotyczącej remontu ul.



Floriańskiej  związanego  z przeprojektowaniem studzienki   firmy ORANGE, czy jest  określony
termin  ostatecznego  oddania  i  jeszcze  kiedy  podpisano  dokładnie  pierwszą  umowę  z  firmą  na
wykonanie remontu ulicy Floriańskiej oraz kiedy  miała być ona dostarczona do Urzędu, chodzi o
projekt?

Odpowiedź zostanie udzielona w punkcie Odpowiedzi na zapytania. 

Radni nie zgłaszali więcej pytań od sprawozdania.

Do punktu 5 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Interpelacje  nie  wypłynęły.  Czy  są
zapytania?

Radny Michał Bartosiak – Mam trzy pytania. Pierwsze – czy i kiedy jest szansa na wymianę rur
kanalizacyjnych  w bloku na 3-go Maja 43a.  Mieszkańcy są notorycznie  zalewani,  w powietrzu
utrzymuje się nieprzyjemny zapach, interwencje doraźne nie przynoszą efektu. Drugie moje pytanie
– jaki jest pomysł Urzędu Miasta na walkę z ptakami, które bytują w parku im. Józefa Piłsudskiego,
ptaki niszczą dachy, elewacje, czy jest wyznaczone w mieście miejsce do karmienia ptaków, bo o
tym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Trzecie, ostatnie pytanie dotyczy ul. Polnej – mieszkańcy ul.
Polnej 12 i Polnej 12a skarżą się na brak miejsc postojowych. Z informacji uzyskanych wiem, że
Proboszcz tamtejszej parafii zamyka przykościelny parking, który jest jedynym parkingiem w tej
okolicy.  Proboszcz chce wprowadzić opłaty, czy jest szansa na porozumienie się Urzędu Miasta  z
Parafią - jeśli nie, kiedy będzie budowany w tamtym miejscu parking? 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Chciałabym
prosić  Pana  Burmistrza  o  informację  o  planowanej  Reformie  Edukacji,  ponieważ  nie  wszyscy
Radni  uczestniczyli  w  spotkaniach  organizowanych  w  ostatnim  czasie.  Kolejną  kwestią  jest
Skatepark  –  jakie  środki  były  zarezerwowane  w  tegorocznym  budżecie  na  projekt,  jaki  jest
całkowity koszt realizacji i ewentualnie kiedy można byłoby podejść do dokumentacji projektowej?

Radny Witold Dalkowski – Panie Burmistrzu, czy brama od ul. Płockiej do Szkoły nr 3 nie może
być otwarta?. 

Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie Odpowiedzi na zapytania. 

Do punktu 6  

Analiza sytuacji ekonomicznej i działalność spółek miejskich:

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  O  działalności  spółek  Pan  Burmistrz
powiedział w sprawozdaniu, więc można się skupić na sytuacji finansowej, chyba, że Prezesi mają
coś do dodania. 

Prezes  Spółki MPEC Szymon Nieć – Przedstawił analizę sytuacji  ekonomicznej  i  działalności
MPEC -  treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  



Dyskusja:

Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska – Mystkowska – Czy nowa
inwestycja  o  której  Pan  wspominał,  czyli  wymiana  kotła  przełoży  się  na  wzrost  cen  energii
cieplnej?

Prezes Spółki MPEC Szymon Nieć – Nowa inwestycja jest skalkulowana raczej w ten sposób,
żeby był spadek cen energii elektrycznej. Kocioł, który posiadamy potrzebuje ponad 200 kw., żeby
mógł funkcjonować, nowy kocioł, który będziemy mieli, będzie miał moc energetyczną 110 kw,
czyli jest to połowa. Nie ukrywam, że 35% kosztów całej firmy, to paliwo, które musimy zakupić,
jest to miał. Miał opiera się o ceny rynkowe na giełdach europejskich, jest to tzw. giełda ARA i w
oparciu o tą giełdę jest szacowana cena węgla.  Z tej racji, że Polska ma swoje kopalnie, ale też
importuje węgiel z zagranicy, mamy rynek poniekąd zrównoważony, aczkolwiek polskie kopalnie z
uwagi  na  słabą  koniunkturę  finansową  próbują  pod  tą  giełdę  podciągać  i  obawiam  się,  że  w
najbliższym  czasie  pojawią  się  wzrosty  cen  opału.  Przy  obecnej  kalkulacji  taryfy  wynika,  że
będziemy mieli spadek o 0,6 % na ogólnej taryfie. Jeżeli ceny węgla będą szły w górę, będziemy
musieli złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o przekalkulowanie cen z uwagi na ceny
rynkowe, które bazują na giełdzie i na kursie walut.   

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Chciałam
jeszcze dopytać o ekologiczność tego pieca?

Prezes Spółki MPEC Szymon Nieć –  Budowa całej instalacji,  będzie polegała na modernizacji
kotła,  stacji  uzdatniania  wody i  również  wymianie  filtrów.  Te  filtry  będą  unowocześnione,  ale
będzie  pozostawiony element  do wpięcia,  ponieważ po 2020 roku dotknie  nas  ustawa ochrony
środowiska, która zmusi przedsiębiorstwo do dostosowywania norm spalania i będziemy musieli
dostosować element odsiarczania spalin.  

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Prezes MPK Władysław Dziachan – Spotykamy się po raz pierwszy, dlatego pewnie poświęcimy
sobie trochę więcej czasu. Jeśli chodzi o postęp inwestycji, to są to rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
Jak  Państwo  wiecie  w  ubiegłym  roku  zostały  zakończone  dwie  bardzo  poważne  inwestycje,
finansowane w części ze środków Unii Europejskiej, które znacznie ułatwiają życie mieszkańcom
miasta, ale także obligują przedsiębiorstwo do wywiązania się z bardzo surowych warunków jakie
wiążą się z pozyskaniem z jednej strony dotacji,  ale z drugiej strony również kredytu na wkład
własny.  Regulacje były założone bardzo surowe, udało nam się wynegocjować pewne  złagodzenia
tych  warunków. W rezultacie  mamy osiągnąć  tzw.  efekt  ekologiczny.  1552 rlm (rozliczeniowa
liczba  mieszkańców).  Musimy  podłączyć  określoną  ilość  mieszkańców  do  sieci,  po  to,  żeby
uzyskana  dotacja  nie  podlegała  zwrotowi.  Warunki  jakie  zostały  ustalone  przez  poprzednie
kierownictwo, były jeszcze bardziej surowe i wyglądało na to, że nie będziemy w stanie ich spełnić.
Zrobiłem co w mojej mocy, żeby wynegocjować warunki, które są dla nas możliwe do spełnienia.
Do 31 grudnia musimy się wywiązać z tego wyniku, ponieważ chodzi o około 6.000.000,00 zł.
dotacji. W ciągu paru miesięcy mojego użytkowania wykonaliśmy kilka dodatkowych przyłączy,
bez których nie byliśmy w stanie robić dalszych postępów. Część mieszkańców przyłączyła  się
chętnie, ale ogólnie jest to ciężki proces. Są np. takie sytuacje jak w przypadku Firmy PIETRZAK
HOLDING, gdzie firma jest w upadłości i  nie jest zainteresowana podłączeniem się, a tymczasem
ich  podłączenie  stanowi  10% efektu  ekologicznego.  Spotkałem się  z  Syndykiem  i  parokrotnie
negocjowałem jeśli chodzi o firmę PIETRZAK HOLDING, udzielamy tej firmie pewnej pomocy



sprzętowej  za  skromną  odpłatnością  i  robimy co  możemy.  Firma  zakupiła  wszystkie  materiały
potrzebne do podłączenia się.  Dzisiaj podpisujemy umowę z Panem Prezesem Szymonem Nieć na
podłączenie do kanalizacji MPEC-u, jest to również około 10% efektu ekologicznego.  W ciągu
swojego krótkiego użytkowania podłączam klientów indywidualnych,  podłączam również firmy,
ale to nie jest łatwe, jest to czasami przedzieranie się przez ludzkie niemożności. Do końca roku
mamy  miesiąc  i  myślę,  że  na  pewno  uda  nam  się  podłączyć  Firmę  PIETRZAK  HOLDING,
pozostanie nam kilka gospodarstw domowych. Zrobiliśmy 30 dodatkowych rozgałęzień sieci, po to
aby umożliwić przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Z dużych inwestycji, budujemy kanalizację
na  osiedlu  Kolonia,  przyspieszyłem  bardzo  mocno  ten  proces,  ponieważ  jest  to  sprawa
priorytetowa,  w  tej  chwili  wodociąg  jest  praktycznie  skończony,  pozostaje  parę  przyłączy,
natomiast kanalizacja jest w trakcie pracy,  za dwa tygodnie powinno być to skończone, umowa
podpisana jest na 14 grudnia. Drugim tematem jest wodociąg w ul. Kolonia, jest tam kilka posesji,
które nie mają wody, umowa została zawarta, do świąt będzie wybudowana nitka. Pozostają jeszcze
Skoki,  w  pobliżu  Szpitala  ma  powstać  Ośrodek  Zapobiegania  Zachowaniom  Dysocjalnym.
Kierownictwo  Ośrodka  było  u  nas  kilkakrotnie  i  doszliśmy  do  porozumienia,  że  wspólnie
wybudujemy  zarówno wodociąg jak i kanalizację do ośrodka, który ma być  umiejscowiony w
pobliżu  szpitala.  Wydaliśmy warunki,  które pozwalają na podłączenie  całego osiedla,  szpitala  i
ośrodka,  który ma powstać,  planowany termin  około 2 lat.  Pojawia  się  też  kolejny problem,  a
mianowicie: wydajność naszych studni.  Wstępne plany są takie, aby przejąc studnię po ELGO, ale
czas  pokaże  czy  nam  się  to  uda.  W  tej  chwili  robimy  remont  pomieszczeń  laboratoryjnych
oczyszczalni  ścieków,  dwa  główne  budynki,  zostały  pokryte  nowym  dachem,  ponieważ  dach
bardzo przeciekał. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A jeśli nie uda
się przejąć studni po ELGO, jaka jest na to gwarancja?

Prezes MPK Władysław Dziachan – Nie ma żadnej gwarancji, ale zrobię wszystko żeby tą sprawę
załatwić, mamy dwa lata czasu na uporanie z tym problemem.   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Nie wiem czy
nie powinniśmy zacząć od przejęcia tej studni, bo jeśli pójdzie coś nie tak, zostanie wybudowana
już nitka, to czy pozostali mieszkańcy nie odczują problemów z bieżącą wodą?

Prezes MPK Władysław Dziachan –  Wkrótce zaczniemy działać w tej sprawie, ponieważ teraz
jest etap początkowy projektowania, a jest to duże przedsięwzięcie, ale są zapowiedzi, że za około 2
lata będzie to wykonane, jest jeszcze studnia na Skokach, więc możliwości techniczne są.

Radny  Michał  Bartosiak  – Mówił  Pan,  że  staracie  się  o  to,  aby  jak  największa  liczba
mieszkańców się przyłączyła, natomiast ja mam pismo, które wpłynęło do komisji, mieszkańców
ul. Kutnowskiej chodzi o Państwo Gaza, oni bardzo by chcieli, natomiast  nie mają możliwości, czy
możemy jakoś im pomóc?

Prezes MPK Władysław Dziachan –  Jest to inwestycja, której nie mieliśmy w planie, jest tam
trudna sytuacja, ponieważ należałoby przecisnąć się pod drogą wojewódzką, a to z kolei wiąże się z
bardzo  poważnymi  kosztami  i  dużymi  problemami  administracyjno  –  prawnymi.  Proces
przygotowania  projektu  trwa  bardzo  długo,  natomiast  na  wykonanie  mamy  zwykle  zaledwie
miesiąc  czasu.  Spółka  funkcjonuje  w ten  sposób,  że  na bieżącą  działalność  mamy pozyskiwać
środki z tego co uzyskamy ze sprzedaży,  natomiast  na inwestycje  pozyskujemy środki,  albo od
Miasta  albo  z  innych  źródeł  np.  z  Funduszy  Europejskich.  My zrobimy  to,  co  nam  Państwo
wskażecie, to Państwo decydujecie co wpisać do planu. 



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – To ja jeszcze
poprosiłabym  o  ulicę  Termalną,  tam  też  jest  pewien  odcinek  gdzie  mieszkańcy  starają  się  o
przyłącze.

Radny Michał Bartosiak – To może zaprosimy Pana Prezesa na komisję i porozmawiamy szerzej. 

Prezes  MPK  Władysław  Dziachan  –  Chętnie  się  z  Państwem  spotkam,  nawet  za  kilka  dni,
dostosuje się. Jeśli chodzi o inwestycje ja nie mogę robić samowolki, jestem związany planem i tym
co Państwo mi w nim zaplanujecie. 

Radny  Tadeusz  Majchrzak  –  A czy  wziął  Pan  pod  uwagę,  żeby  wykorzystać  oczyszczalnię
ścieków, która była w ELGO?

Prezes  MPK  Władysław  Dziachan  –  Wszystkie  ścieki  czyścimy  u  nas,  w  tej  chwili  jest  to
pozostałość oczyszczalni. My musimy mieć jedną dużą oczyszczalnię, oczyszczalnia na Skokach,
kosztuje około 500.000,00 zł. - 600.000,00 zł. rocznie.  Rozsądnym rozwiązaniem jest ściąganie
wszystkich ścieków na jedną oczyszczalnię. 

Radny Witold Dalkowski –  Mówimy o bocznych  ulicach,   a  trzeba powiedzieć  także  o ulicy
18-go Stycznia od Torów do MCK, tam też brakuje kanalizacji. 

Prezes MPK Władysław Dziachan -  Tak, sporo posesji z 18-go Stycznia nie ma kanalizacji, są
tam  pewne  fragmenty  zbudowane  już,  ale  ewentualne  dobudowanie  ich  teraz  wiąże  się  z
poważnymi kosztami  i utrudnieniami natury administarcyjno – prawnej. Trzeba zdobyć zezwolenia
na przewiercanie się pod jezdniami, jest to droga wojewódzka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Planowany
był zakup wodomierzy zdalnego odczytu, czy Pan to realizuje?  

Prezes MPK Władysław Dziachan – Tak, tych wodomierzy mieliśmy zamontować za 200.000,00
zł. w tym roku, ale nie wiem, czy damy radę, ponieważ mamy niebywałą ilość awarii, a robi to
grupa awaryjna, w tej chwili jest zamontowane wodomierzy za około 100.000,00 zł.      
                                         
Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska – Mystkowska –  A czy nie
uważa  Pan,  że  najpierw  te  środki  należałoby  przeznaczyć  właśnie  na  podłączenie  wody  i
ewentualnie odcinków kanalizacyjnych, zanim wejdziemy w jakieś nowości techniczne?  

Prezes MPK Władysław Dziachan – Mam w planie napisane, że muszę wodomierze montować,
mam taki obowiązek, to była uchwała Rady Miasta. Robi to grupa awaryjna, więc czasu nie mamy
dużo, w lipcu np. mieliśmy największą awarię w historii, groziła nam katastrofa.        

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mówi Pan, że
to jest decyzja Rady Miasta, ja tylko przypomnę, że Rada Miasta nie mogła dowiedzieć się jaki jest
koszt tych wodomierzy, nie miała takiej informacji. 

Prezes MPK Władysław Dziachan –  My montujemy wodomierze wtedy, kiedy cykl  ważności
poprzedniego wodomierza się kończy i wtedy robimy to już z nakładką zdalnego odczytu, bo to
znacznie ułatwia życie, w tej chwili niewiele miast montuje tradycyjne wodomierze.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Jaka jest cena
tradycyjnego wodomierza, a cena wodomierza z nakładką?



Prezes  MPK Władysław Dziachan –  Nie powiem dokładnie,  z nakładką jest  to pewnie około
100 zł. więcej. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska   -  Miałam
informację z Urzędu, że koszt zamontowania takiego wodomierza z nakładką wynosi około 500 zł. 

Prezes MPK Władysław Dziachan – Być może, cena się zmienia.

Radny Stanisław Pieniążek – A 100.000,00 zł. ile stanowi odbiorców?

Prezes MPK Władysław Dziachan – Nie pamiętam, ale jeśli faktycznie koszt jednego to 500 zł.
więc 200 odbiorców. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A co jeszcze
było realizowane w 2016 roku odnośnie kanalizacji i wodociągów?

Prezes MPK Władysław Dziachan – 1 km. sieci wodnej, 1300 metrów kanalizacji, jest to około
700.000,00 zł. Jeśli chodzi o finanse, na bieżącej działalności jesteśmy do tyłu. Rok zakończymy  z
zyskiem dodatnim, ceny oczyszczania ścieków mamy najniższe w kraju, jest przymiarka do korekty
taryf.    

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -  Chce powiedzieć, odnośnie tego tematu, żebyście mieli
Państwo świadomość, że pierwsza propozycja taryf, która została zaproponowana nie zyskała mojej
akceptacji nie dlatego, że są niezasadne, ale dlatego, iż uznałem, że można w pewnych elementach
jeszcze te spadki dopracować, ale faktycznie został złożony nowy wniosek, który przewiduje wzrost
taryf za wodę i ścieki. 

Prezes MPK Władysław Dziachan – Ostatnią bardzo ważną kwestią jest fakt, iż około miesiąca
temu, mieliśmy niezapowiedzianą  kontrolę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Mamy bardzo  poważne  przekroczenie  jeśli  chodzi  o  zawartość  azotu   w pościekowej  wodzie.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiedział, że obciąży nas prawdopodobnie karą
za  niewłaściwe korzystanie  ze środowiska.  Stan techniczny oczyszczalni  jest  taki,  że  jeżeli  nie
zdecydujemy się na natychmiastowe  działanie, to grozi nam zalanie przez ścieki. Temat jest bardzo
poważny, do końca przyszłego roku musimy mieć projekt, a do końca roku 2018  musimy mieć
zrobioną chociaż cześć, połowę oczyszczalni, inaczej będziemy płacić kary. Kara jest przewidziana
w wysokości około 600.000,00 zł. rocznie i jest umarzalna pod warunkiem wybudowania nowej
oczyszczalni,  więc  jesteśmy  po  prostu  zmuszeni  do  zbudowania  oczyszczalni,  ona  miała  być
budowana już 8 lat temu, to wszystko typu pompy, urządzenia są w stanie bardzo złym. Wstępnie
staram się działać już w tym temacie, przygotowałem wstępne założenia  dla projektanta.      

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  A jakie jest
źródło współfinansowania budowy nowej oczyszczalni? 

Prezes MPK Władysław Dziachan – Nie ma innej możliwości niż Unia Europejska. Jeśli chodzi o
sam projekt, to myślę, że dalibyśmy radę go wykonać, natomiast dalej bez dotacji unijnej nie damy
rady. Państwo musicie mieć świadomość, że ta sprawa jest priorytetowa, ważniejsza niż odcinki
kanalizacji  i  inne  modernizacje.  Była  przewidziana  modernizacja  stacji  uzdatniania  wody  na
Kolonii, ale przypuszczam, że wszystkie siły trzeba jednak skierować na oczyszczalnię ścieków.
Mamy dwa lata czasu i jeśli się wyrobimy w tym czasie, to nie będziemy tych kar płacić.    



Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  A  czy
wzrosło zatrudnienie w MPK? 

Prezes  MPK  Władysław  Dziachan  –  Zwolniłem  dwie  osoby  w  sierpniu,  w  tej  chwili
zatrudnionych jest około 50 osób. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Ile osób jest
zatrudnionych za najniższe wynagrodzenie, na najniższa krajową? 

Prezes MPK Władysław Dziachan – Kilkanaście, generalnie np. w laboratorium pracownicy mają
bardzo niskie pensje.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję Panu Prezesowi za szczegółowe
informacje, spotkamy się na komisji, aby poszerzyć pewne tematy jeszcze bardziej. 

 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Prezes MTBS Konrad Wilkanowicz – Przedstawił informację z analizy sytuacji ekonomicznej i
działalności spółki – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Dyskusja w temacie:

Radny Michał Bartosiak – Może jest jakaś recepta na blok 43 a na ul. 3-go Maja? 

Prezes MTBS Konrad Wilkanowicz – Wolałbym ustalić z Gminą kierunki działań w tej kwestii. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta sp. z o.o.

Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Bolesław Justyński -  Przedstawił informację z
analizy  sytuacji  ekonomicznej  i  działalności  spółki  –  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Radny Witold Dalkowski –  Mam pytanie do Pana Prezesa, czy nie można zwiększyć o 4 razy
wywozu odpadów budowlanych w ciągu roku?

Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Bolesław Justyński – W tej chwili otwarty jest
Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych  i te wszystkie odpady budowlane typu np.
gruz  można tam indywidualnie przewozić, także sytuacja się stabilizuje.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Myślę, że w tej kwestii Panie Burmistrzu
trzeba zrobić  kampanie informacyjną.  

Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Bolesław Justyński – W internecie udostępniony
jest cały regulamin, informujący  co można wywozić do PSZOK-u. 



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mam pytanie
do Pani Wiceburmistrz, czy w momencie funkcjonowania PSZOK-u, odbiór gabarytów i gruzu raz
na jakiś okres też będzie funkcjonował?

Wiceburmistrz Miasta Halina Fijałkowska – Tak, dwa razy w ciągu roku będzie zbiórka, oprócz
funkcjonowania PSZOK-u, z tymże  odnośnie odpadów budowlanych  jest  ustalony limit,  a  jeśli
mieszkaniec  przekroczy  limit  nieodpłatnego  przekazania  odpadów,  wówczas  będzie  musiał  za
przekroczoną ilość wnieść opłatę.   

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Czy  w
przyszłym roku można zwiększyć zbiórkę mobilną raz na kwartał? 

Wiceburmistrz Miasta Halina Fijałkowska –  Uważam, że mamy zawartą umowę w oparciu o
obowiązujące przepisy i nie ma takiej możliwości.

  
 Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o.o. 

Prezes MCH „Stara Betoniarnia” Rafał Różański -  Przedstawił informację z analizy sytuacji
ekonomicznej i działalności spółki – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Urszula Pieniążek -  Chciałabym zapytać o ile wzrosła cena za wynajem lokalu w MCH po
podłączeniu ogrzewania? 

Prezes  MCH  „Stara  Betoniarnia”  Rafał  Różański  –  To  zależy  od  powierzchni  lokalu,
przykładowy lokal na piętrze  o wielkości 33 m – podwyżka o 150 zł netto miesięcznie.  Na tą
chwilę aneksy są podpisane do końca grudnia.  Myślimy tutaj o przekładaniu tej wyższej kwoty w
okresie  grzewczym   na   okres  niegrzewczy,  czyli  zimą  będzie  czynsz  wyższy  dla  najemców,
natomiast w okresie letnim będzie niższy. To może powodować, że w okresie letnim będzie więcej
najemców, a w okresie zimowym zdecydowanie mniej i to jest jedna z wad tego pomysłu, a kolejną
jest fakt, że najemcy nie będą w stanie przewidzieć kosztów, bo jest dla nich łatwiej i wygodniej
kiedy mają konkretnie powiedziane jaka jest kwota za wynajem.  

 Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” sp. z o.o.    

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Aleksandra Balcerzak - Przedstawiła informację
z  analizy  sytuacji  ekonomicznej  i  działalności  spółki  –  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do Pani Prezes. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję wszystkim Prezesom za przybycie
i przekazanie nam informacji o działalności spółek. Ogłaszam 15 min. przerwy. 

                   (przerwa….) 

(obrady opuścił Radny Jan Głodowski, Krzysztof Markus, Martyna Chmielecka)



Do punktu 7 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 237/XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Dopytam tylko Panią Kierownik jaki jest
mechanizm przyznawania środków na poszczególne działania?

(przybył Radny Krzysztof Markus)

Podinspektor Pani Teresa Kiereś – Program jest tworzony w oparciu o zagadnienia, które są w
ustawie, czyli my nie tworzymy nowych zagadnień, są to obszary, które muszą gminy realizować.
Programy  są  dostosowane  do  potrzeb  na  naszym  terenie.  Organizujemy  co  roku  spotkania  z
przedstawicielami stowarzyszeń, które zajmują się tą problematyką i wówczas rozmawiamy jakie są
potrzeby i problemy, na które należy zwrócić większą uwagę. Środki, które posiadamy z koncesji
alkoholowych,  są przeznaczone na działania,  które wypracowujemy wspólnie  z organizacjami  i
przedstawicielami instytucji. Kiedy przygotowujemy projekt uchwały, to w tym projekcie muszą
być  punkty  na  które  muszą  być  zagwarantowane  pieniądze   mianowicie,  działalność  komisji
miejskiej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ponieważ te komisje zgodnie z ustawa
muszą istnieć.  Oprócz tego, my jako Gmina Miasta Gostynina  mam punty, które występują co
roku tj:

 Miejski Punkt wsparcia dziennego dla dzieci „Bartek”, który prowadzimy do wielu lat,
 Punkt konsultacyjno – informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych

od alkoholu i narkotyków. 



Muszą być również zabezpieczone pieniądze na programy dla młodzieży profilaktyczne i programy
środowiskowe i w zależności od tego co zgłaszają nam organizacje, jakie są potrzeby, tak  środki są
rozdzielane. Wszystkie te propozycje znajdują się oczywiście w uchwale. Konkretne kwoty i ich
podział  na działania  są  uzgadnianie  z  Panem Burmistrzem i staramy się,  aby rozdzielać  to  jak
najbardziej  sprawiedliwie,  ostatecznie  decydujecie  o  tym  także  Państwo.  Kiedy  Państwo
przyjmujecie uchwałę, to w tej uchwale są konkretne działania na które środki są przypisane, z tym
że, jeżeli jest ogłoszony konkurs na działania i  jest ustalona z Panem Burmistrzem kwota, która
Państwo  również  przyjęli  i  przeznaczają  na  dane  działania  np.  na  działania  profilaktyczne  dla
młodzieży, jest to pewna pula, którą dzielimy w taki sposób, iż ogłaszamy konkurs.      

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 238/XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie miasta Gostynina na lata 2017-2019.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 239/XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 240/XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 205/XLII/2016 z dnia 4 sierpnia 2016
roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na modernizację
chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie. 

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 241/XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  167/XXXIII/2016  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gostynińskiemu  na  remont  ul.  Zakładowej  w  Gostyninie,  zmienionej  Uchwałą  Nr
188/XXXVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie
zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr  167/XXXIII/2016  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie  z  dnia  11  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi Gostynińskiemu na remont ul. Zakładowej w Gostyninie. 

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 242/XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 13

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016.



Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna. 
  
Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 7 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 4  

UCHWAŁA NR 243/XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 14

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

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna. 
  
Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 7 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 4  

UCHWAŁA NR 244/XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

(Przybył  Radny  Jan  Głodowski  i  Radna  Martyna
Chmielecka)

Do punktu 15 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr
215/XLIV/2016 z  dnia 29 września 2016r.  w sprawie przyjęcia programu „Gostynińska
Karta Seniora”.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  - Ta uchwała  nie  była  opiniowana przez
komisję, natomiast poprzednio była opiniowana, wprowadzono tylko poprawki, które gwarantowały
rodzinie wielodzietnej pełen dostęp. Państwo otrzymaliście tą uchwałę.      

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  



UCHWAŁA NR 245/XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 16

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  miasta  Gostynina  z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok”. 

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna. 
  
Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 40 
 
UCHWAŁA NR 246 /XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 17

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowana propozycji planu aglomeracji Gostynin. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Uchwała ta nie była opiniowana, ale była
niedawno omawiana. 

Wiceburmistrz Miasta Halina Fijałkowska -  Powiem w czym był problem z tą uchwałą. Wtedy
skupiliśmy się  bardzo  na  zmianie  załącznika  w postaci  mapy  i  wykreślenia  zaznaczonego  tam
krajobrazu chronionego, a nie  zostały wykreślone słowa, będące w projekcie wniosku, a w związku
z  tym  jest  potrzeba  ponownego  zaopiniowania  tej  uchwały,  bez  słów  określających  obszar
chronionego krajobrazu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1  
 
UCHWAŁA NR 247 /XLVII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 18

Przyjęcie protokołu z  XLIV, XLV, XLVI  sesji Rady Miejskiej. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do protokołów.

Za przyjęciem protokołów głosowano następująco:



Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  
 
Protokoły z XLIV, XLV, XLVI sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte. 

Do punktu 19

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała   o
informację  o  planowanej  Reformie  Edukacji,  ponieważ  nie  wszyscy  Radni  uczestniczyli  w
spotkaniach organizowanych w ostatnim czasie? - Na pierwszym spotkaniu został przedstawione
pewne propozycje, warianty, które nie są jeszcze wprowadzane, to miało na celu jedynie rozeznanie
jakie  propozycje  mają  poszczególne  strony.  Każdy  kto  był  na  spotkaniu  usłyszał  o  pewnych
propozycjach,  nie  są  one  jednak wiążące.  Padły  wnioski  do  których  w tym momencie  my się
ustosunkowujemy  i  chciałbym  kolejne  takie  spotkanie  na  temat  Reformy  przeprowadzić  może
nawet już w przyszłym tygodniu. Przypominam, że nie wiemy na czym konkretnie będzie polegała
ustawa,  ponieważ  nie  jest  ona  jeszcze  podjęta.  Wczoraj  uczestniczyłem  w spotkaniu  z  Panem
Wojewodą Mazowieckim, z pracownikami kuratorium, z przedstawicielami Rządu i wypracowano
stanowisko, że ustawa zostanie wprowadzona, ale kiedy, tego niestety nie wiemy.  Na pewno w
terminie  późniejszym  mieszkańcy  zostaną  poinformowani  o  konkretnych  propozycjach.  Moje
stanowisko, jako organu nadzorującego   jest takie, żeby tą Reformę wprowadzić w taki sposób, aby
ta ustawa nie wyrządziła krzywdy dzieciom, nauczycielom i budżetowi naszego miasta. 
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała również o to, jakie środki przeznacza się na
Skatepark? – Na ten tamat padła już informacja na listopadowej Komisji rozwoju Gospodarczego i
Budżetu, został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy, bezpłatnie, ponieważ wykonał go
pracownik  Urzędu  Miasta  Naczelnik  Włodzimierz  Frontczak.  Program  dotyczył  budowy  dwu-
funkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska stałego i skateparku. Całkowity kosztorys
inwestorski dla zaplanowanego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 3.305.565,65  zł. brutto. Na
dzień dzisiejszy wybudowanie skateparku w mojej ocenie nie jest możliwe ze względu na brak
środków.  
Radna  Wiesława  Radecka  pytała   o  projekt  remontu  ulicy  Floriańskiej.  Czy Firma  HOLBUD,
otrzymała aneks do umowy dotyczącej remontu ul. Floriańskiej związanego z przeprojektowaniem
studzienki   firmy ORANGE, czy jest  określony termin ostatecznego oddania i  kiedy podpisano
dokładnie pierwszą umowę z firmą na wykonanie remontu ulicy Floriańskiej oraz kiedy  miała być
ona dostarczona do Urzędu ? - Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
na modernizację ulicy Floriańskiej została podpisana w dniu 11 marca 2016 roku. Wykonawca miał
5 miesięcy na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do starostwa Powiatowego i złożył to w
ostatnim dniu tego terminu,  czyli w dniu 11 sierpnia 2016 roku, Starostwo wydało pozwolenie na
budowę  w  dniu  22  września,  po  14  dniach  decyzja  stała  się  prawomocna,  terminy  zostały
dotrzymane.  Jednocześnie,  jak już Państwa informowaliśmy firma ORANGE zgłosiła  uwagi  do
telekomunikacji  i musieliśmy podjąć dodatkowe działania. 26 września została zawarta umowa z
firmą  HOLBUD  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  przebudowy  odcinka  sieci
telekomunikacyjnej na ul. Floriańskiej. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę wraz
załącznikami  do  Starostwa   Powiatowego.  Starostwo  Powiatowe  ma  teraz  65  dni  na  wydanie
pozwolenia  na  przebudowę  sieci  telekomunikacyjnej,  jeśli  te  formalności  zostaną  spełnione  to
będzie można rozpocząć modernizację ulicy Floriańskiej. Firma HOLBUD nie otrzymała żadnego
aneksu do umowy.      
Czy i kiedy mieszkańcy 3-go Maja 43a mogą spodziewać się wymiany rur kanalizacyjnych pytał
radny  Michał  Bartosiak?   -  W  mojej  ocenie,  jak  również  w  ocenie  Miejskiego  Towarzystwa
Budownictwa Społecznego wymiana jest niezbędna, więc mam nadzieję, że do końca bieżącego
roku, a jeśli nie to w pierwszych miesiącach 2017 roku taka wymiana nastąpi. 



Jaki  pomysł  ma  Urząd  Miasta  na  walkę  z  ptakami  w  Parku  Piłsudskiego? -  Proszę  Państwa,
wielokrotnie  były  podejmowane  rozmowy,  działania.  Chronologicznie   -  wiele  lat  temu  został
zakupiony  odstraszacz  dźwiękowy  i  niestety  nie  przynosił  on  żadnych  rezultatów,  przycinano
drzewa,  co  miało  uniemożliwiać  budowanie  gniazd,  a  poza  okresem  ochronnym  usuwane  są
gniazda  ptasie.   Przypominam,  że planowałem wynajęcie  sokolnika,  ale  z uwagi  na koszty nie
zostało ono, wprowadzone do budżetu miasta.  Jest to trudna sytuacja, ale wiele Gmin się z nią
boryka,  nie  tylko  my.  Jeśli  chodzi  o  wyznaczenie  miejsc  do  karmienia  ptaków,  to  z  tego  co
pamiętam  Pan Wilkanowicz skierował do Państwa zapytanie, gdzie Państwo widzą takie miejsce.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Na terenach
zielonych, nad rzeką.        

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Proszę Państwa, ale ciężko nauczyć ptaka, gołębia, żeby
latał w dane miejsce. Bardzo dużo dokarmianego ptactwa jest wzdłuż rzeki Skrwy. 
Radny  Witold  Dalkowski  pytał  o  możliwość  otworzenia  bramy  od  ul.  Płockiej  do  Szkoły
Podstawowej Nr 3 – Informacja od Pana Dyrektora: Dojazd do Szkoły  zarówno i od ulicy Bema
jak  i  od  ulicy  Płockiej,  brama  zlokalizowana  bezpośrednio  przy  ul.  Płockiej  zamknięta  jest  z
powodu bezpieczeństwa,  można ją traktować jako drogę ewakuacyjną,  a nie komunikacyjną.  W
miejscu tym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, droga stanowi ścieżkę biegową, bieżnię.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami to Dyrektor Szkoły jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i
higieniczne warunki pobytu w szkole. Stanowisko Dyrektora jest takie, żeby tej bramy nie otwierać
ze względów bezpieczeństwa. 

Radny Witold Dalkowski – A w godzinach 10.00 – 14.00 brama jest otwarta, dlaczego?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Trzeba w tej kwestii rozmawiać z Panem Dyrektorem.
Mieszkańcy bloku 12 i 12a skarżą się na brak miejsc postojowych, Proboszcz Parafii przy ul. Polnej
zamyka  parking,  chce  wprowadzić  opłaty  za  korzystanie  z  parkingu,  czy  jest  szansa  na
porozumienie z Parafią?  – Proszę Państwa jest to teren Parafii, więc nie nam ingerować, zwłaszcza
mi. Oczywiście będę rozmawiał z Proboszczem, ale wiem, że ten problem jest już od wielu lat.
Podejmę rozmowy, ale jaki będzie efekt nie wiem, jest to decyzja Księdza Proboszcza.  

Do punktu 20  

Informacja  Burmistrza  na  temat  odpowiedzi  dotyczących skarg  na działania  Sekretarza
Urzędu Miasta Gostynina Pani Hanny Adamskiej.      

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  –  Wpłynęły IV skargi na zachowanie Pani
Sekretarz. Czy Pan Burmistrz udzieli odpowiedzi?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo, wpłynęły 4 skargi na zachowanie Pani
Sekretarz  Hanny  Adamskiej  podczas  posiedzenia  Komisji  Odwoławczej  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego. Tak jak stanowią przepisy miałem 30 dni na przeanalizowanie pism  i zapoznanie
z materiałem nagranym tegoż posiedzenia, które znajduje się w Biurze Rady. Mając na uwadze
właściwy wizerunek Urzędu Miasta przeprowadziłem  rozmowę z Panią Sekretarz. Pani Sekretarz
złożyła  swoje  wyjaśnienia,  uznaję  temat  za  zakończony.  Jednocześnie  chciałbym  również  do
Państwa skierować apel, a także do osób skarżących, aby w przyszłości ograniczać zachowania,
które nie wpływają korzystnie na poprawę naszych relacji na linii Urząd – Rada  Miasta.  Wierzę
że, dobry dialog i wspólne działanie na rzecz mieszkańców nie będą tylko zdaniem, które zawarłem
w piśmie, ale przełożą się na nasze wspólne postępowanie.   



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Poinformuje tylko,  że wpłynęło do mnie
pismo Pana Burmistrza.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  odczytał  pismo,  które  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Chciałbym  również  prosić,  aby  takie
sytuacje nie powtarzały się, aby relacja między nami była jak z najlepszej strony. 

Do punktu 21 

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Proszę  o  doczytanie  Panią
Wiceprzewodniczącą pisma z Urzędu Skarbowego w Płocku i Wojewody Mazowieckiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska odczytała pisma, treść
pism  stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Pisma są do wyglądu w Biurze Rady. 

Radna Wiesława Radecka – Wracając do ulicy Floriańskiej, w imieniu większości mieszkańców i
właścicieli biznesów przy ul. Floriańskiej proszę na piśmie o zagwarantowanie, że ulica Floriańska
w przyszłym roku będzie wykonana jako priorytetowa.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Na ten moment nie możemy dać gwarancji na piśmie,
ponieważ  zadanie  jest  nieumieszczone  w  budżecie  na  przyszły  rok,a  budżet  nie  jest  jeszcze
uchwalony.  

Do punktu 22

Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Andrzej Robacki 


