
Protokół Nr XXXII/2020 

z posiedzenia XXXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku. 

 
Stan- 15 

Obecni- 14 

 

Lista obecności w załączniku. 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:15. 

 

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 XXXII sesję Rady 

Miejskiej VIII Kadencji. Witam Panie i Panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesje, witam 

naszych gości, witam Burmistrza Miasta Gostynina Pana Pawła Kalinowskiego, witam Panią 

Wiceburmistrz Panią Halinę Fijałkowską, witam Sekretarza Miejskiego Panią Hannę Adamską, 

witam Skarbnika Miejskiego Panią Bożenę Sokołowską, witam Pana Mecenasa Marcina 

Brzezińskiego, który reprezentuje zespół prawny, witam Biuro Obsługi Rady Miejskiej, witam 

media gostynińskie. 

 

Do punktu 2 

 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- odczytał porządek posiedzenia sesji. Czy do 

porządku obrad Państwo Radni, bądź Pan Burmistrz mają jakieś uwagi bądź wnoszą propozycje 

zmian ? 

 

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski- Szanowni Państwo, w związku z tym już w 

czasie posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia 

i Pomocy Społecznej w sprawie uchwały wytworzyła się dyskusja na temat  utworzenia 

Przedszkola nr 1 w Gostyninie oraz utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gostyninie. W 

związku z tym, że uchwała nie jest jeszcze do końca gotowa proszę o wykreślenie tego punktu z 

dzisiejszego posiedzenia i przeniesienie go na kolejny termin sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Dziękuję, rzeczywiście obie komisje podjęły 

wspólny wniosek o przesunięcie tej uchwały na następną komisję. Czy jeszcze jakieś propozycje 

zmian proszę Państwa ? Jeżeli nie, to przejdźmy do głosowania. 

 

Za wykreśleniem punktu 13 głosowano następująco: 

 

Za – 13: 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 



 

Za przyjęciem porządku głosowano następująco: 

 

Za – 13:  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. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o realizacji 

zadań statutowych w roku 2020: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie; 

2) Punkt opieki nad dziećmi do lat trzech: „Bajkowy zakątek” oraz „Zaczarowana kraina”; 

3) Klub seniora „Parostatek”; 

4) Klub dziecięcy „Uśmiech malucha”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta 

Gostynina. 

6. Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o. w 

Gostyninie o realizacji zadań statutowych w roku 2020. 

7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 

2020. 

8. Przyjęcie informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta 

Gostynina na rok 2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gostynina. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 2 z Odziałem Integracyjnym w 

Gostyninie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Gostynina. 

14.Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. 

15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 30 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. 

16. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

 

 



Do punktu 3 

 Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski-   Przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza za 

okres od dnia 19 marca 2021 r. do 22 kwietnia 2021r.– treść sprawozdania stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 

Do punktu 4 

Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o 

realizacji zadań statutowych w roku 2020: 

 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- Przedstawiła informację 

o realizacji zadań statutowych w roku 2020- treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Stanisław Lewandowski- Mam w zasadzie dwa pytania, nie będę w tą sferę techniczną, 

organizacyjną wnikał. Pytanie pierwsze jest takie: Jaki jest stosunek jeśli chodzi o proporcje osób 

zatrudnionych, wszystkich osób doradczych, wszystkich kosztów związanych z obsługą 

podopiecznych, nie musi tutaj podawać Pani w liczbach, tylko kilka proporcjonalnie jak to się ma 

do całego budżetu. Drugie pytanie jest takie: Żyjemy w dobie, gdzie jest bardzo niskie bezrobocie, 

wręcz w niektórych branżach brakuje rąk do pracy. Czy były wykonane jakieś poważne badania, 

analizy naukowe lub socjologiczne skąd się powiększa zakres udzielanej pomocy ? Czy to wynika z 

zupełnie czegoś innego o czym np. nie wiadomo, czy to jest z ustawy, czy to jest z przepisu, które 

na dzień dzisiejszy obowiązują. Podopiecznych ubywa czy przybywa w stosunku do roku 

ubiegłego ? 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- Liczba korzystających z 

pomocy społecznej maleje, jeżeli chodzi o warunki bytowe ludziom się poprawiły na terenie 

naszego miasta, niemniej jednak bezwzględnie jest jeszcze cała masa do zrobienia. Powiem 

szczerze, że nie znam żadnych badań, które mówiłyby o tym dlaczego zakres pomocy jest większy. 

Myślę, że odpowiedź w jednym zdaniu jest taka, że wynika ona z potrzeb, do niedawna takie 

programy nie istniały, ponieważ o niepełnosprawności mówimy tak wiele, więc w celu sprostania 

oczekiwaniom tym osobom głównie niepełnosprawnym, chorym powstały trzy formy pomocowe, 

które się z tym wiążą- usługi opiekuńcze, domy opieki społecznej, „Opieka wytchnieniowa” to 

wynika z tego, że społeczeństwo się starzeje i jest schorowane i żeby pomóc osobą opiekującym się 

niepełnosprawnymi wprowadzono taki program, z którego w tym roku będziemy także korzystać- 

„Opieka wytchnieniowa”. 

 

Radny Stanisław Lewandowski- Czy te osoby nie mają rodzin ? 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- Trudno powiedzieć, że 

jeżeli osoba ma rodzinę to nie może już liczyć na pomoc. 

 

Radny Stanisław Lewandowski- Proszę Panią, była taka rodzina, ta Pani już nie żyje, ale Wy 

opiekowaliście się nią dość intensywnie, natomiast ta Pani miała dość zamożną rodzinę, nawet 

jedna osoba z rodziny mieszka za granicą i jest dobrze sytuowany ekonomicznie. Zastanawiałem się 

skąd była taka sytuacja, że Państwo się nią opiekowali, natomiast z chwilą zakończenia opieki dom, 

czy też posesja została natychmiast sprzedana. Czy Państwo macie udział w tym, czy ktoś się dzieli ? 

 



Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- O tym przypadku 

rozumiem, że mówił Pan na poprzedniej sesji. Chciałam powiedzieć, że my się cieszymy, że tak 

intensywnie opiekowaliśmy się tą rodziną, bo widocznie ta rodzina ukryła możliwość finansową, że 

mogą pomóc nie pozostawało nic innego jak tylko przejąć tą opiekę przez ośrodek. Ja apeluję, jeżeli 

znał Pan taki przypadek to należy natychmiast do nas zadzwonić i dowiedzielibyśmy się, że taki 

proceder ma miejsce. Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się o wszystkich rzeczach, które istnieją 

poza nami, ponieważ rodzina do wywiadu środowiskowego podaje zgodnie z art. 233 o 

odpowiedzialności karnej dane, które uznajemy, że są prawdziwe więc to wynika tylko z tego, że 

zostaliśmy oszukani. 

 

Radny Stanisław Lewandowski- Należałoby weryfikować na bieżąco, a nawet opłaca się 

zatrudnić agencję detektywistyczną, która wykazałaby czarno na białym, mówię o poważnych 

pieniądzach. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- W tej chwili zmieniła się 

ustawa i nie możemy wydawać decyzji jeżeli są rodziny ubiegające się od opłaty za swoich 

rodziców, ponieważ to głównie chodzi o osoby starsze. Chcę powiedzieć, że mamy dwa takie 

przypadki i nie jest to taka prosta rzecz od razu po wydaniu decyzji od razu egzekwowanie tych 

środków na konto domu pomocy społecznej, ponieważ te rodziny odwołują się do sądu, te sprawy 

trwają bardzo długo szczególnie w tym okresie i te sprawy do tej pory są nie rozstrzygnięte, a my 

mamy obowiązek ustawowo, na który niestety wpływu nie mamy zastępczo wpłacać tę kwotę na 

rzecz domu pomocy, ponieważ to my, a nie ktoś inny kierował osobę do domu pomocy społecznej. 

Dodam jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, szanowni Państwo my nie mamy możliwości jakiegoś 

innego ruchu, zaświadczenie lekarskie jest dla nas podstawą do tego, że osoba musi być skierowana 

jeżeli jest tam zapisane, że wymaga całodobowej opieki. Jeśli stało by się tak, że my nie skierujemy 

takiej osoby, a stanie się coś w trakcie po wydaniu tego zaświadczenia, a złożeniu wniosku przez 

rodzinę to my mamy wtedy odpowiedzialność karną, że zostawiliśmy osobę chorą. Rozumiem, że 

może to bulwersować bo mnie też to bulwersuje co Pan mówi, natomiast szkoda, że my tego nie 

wiedzieliśmy, wtedy kiedy ta osoba korzystała z pomocy, a Pan tą informację miał. Prosiłabym jeśli 

ktoś taką informację posiada, aby przekazywać nam to. 

 

Radny Stanisław Lewandowski- Nie jest to jeden odosobniony przypadek, gdyby może się temu 

przyjrzeć znalazło by się dużo więcej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder-  Pani Kierownik, ja wnoszę taką propozycję 

żeby Pani przyjęła, że Pan radny przyjmuje taki wniosek by analizować sytuację rodzinną, 

finansową podopiecznych czasami może trochę wychodząc za ramy przepisów, oczywiście zgodnie 

z prawem, ale bardziej wnikliwie działać. Rozumiem tutaj analizowanie jakiś poszczególnych 

przypadków. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- Zwrócimy na to uwagę. 

 

Radny Stanisław Lewandowski- Jeszcze pytałem o te proporcje. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- Odpowiem tak, budżet 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to 28 000 000 złotych. Na pomoc społeczną jest to ponad 

4 000 000 złotych, łącznie na cały fundusz alimentacyjny 16 000 000 złotych. 

 

2) Punkt opieki nad dziećmi do lat trzech: „Bajkowy zakątek” oraz „Zaczarowana kraina” 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- Przedstawiła informację 

o realizacji zadań statutowych w roku 2020- treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 



 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 

3) Klub seniora „Parostatek” 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- Przedstawiła informację 

o realizacji zadań statutowych w roku 2020- treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Stanisław Lewandowski- Ja mam jedno pytanie, czy ta frekwencja jest taka na co dzień ? 

Sama idea jest dobra. Czy zainteresowanie jest takie jak nam tu Pani przedstawiła ? 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska- Jeżeli chodzi o 

frekwencję na co dzień to jest nie mniej nigdy niż 20 osób, a jeżeli chodzi o takie formy 

atrakcyjności jakie przedstawiłam to wtedy ta liczba zainteresowania zazwyczaj wzrasta. Natomiast 

20 osób przychodzi cyklicznie. 

 

 

4) Klub dziecięcy „Uśmiech malucha” 

 

Kierownik Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” Iwona Rzegocka- Gontarek-  Przedstawiła 

informację o realizacji zadań statutowych w roku 2020- treść sprawozdania stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 

Do punktu 5 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta 

Gostynina. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska-  Ocena zasobów pomocy 

społecznej sporządzana jest corocznie zgodnie z wymogami ustawowymi określonymi w art. 16a 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.). W 

aspekcie przedmiotowym zasoby pomocy społecznej obejmują w szczególności: infrastrukturę, 

kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Uwzględniają 

również – w myśl ww. ustawy – osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 

problemów oraz ich rozkład ilościowy. Przedstawione w ocenie zasobów pomocy społecznej dane 

ukazują sytuację społeczno – demograficzną, wyzwania stawiane przed realizatorami działań z 

zakresu pomocy społecznej oraz prognozę potrzeb na lata kolejne. Analiza w postaci oceny 

zasobów pomocy społecznej przedstawiana jest radzie gminy co roku, do dnia 30 kwietnia, przez 

organ wykonawczy. Szanowni Państwo ten dokument otrzymaliście. Sprawy na które musimy 

zwrócić uwagę w kolejnych latach swojej działalności to zabezpieczenie środków finansowych na 

realizację zadań wynikających z przepisu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie nadal realizuje zadania wynikające z przepisu 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W związku z tym, 

że ustawodawca w realizowanej polityce kładzie szczególny nacisk na pracę z rodzinami i 

placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, który ma zapobiec umieszczaniu dzieci w pieczy 

zastępczej, a tym które się już w niej nie znajdują ma stworzyć i umożliwić powrót do rodziny 

naturalnej. Konieczne jest zatem zabezpieczenie środków finansowych na realizację wyżej 

wymienionych zadań. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa. W 2020 roku w MOPS było zatrudnionych 3 

asystentów rodziny, którzy obejmowali wsparciem 37 rodzin w tym 72 dzieci. Ilość rodzin objętych 

wsparciem asystenta wzrosła o 5,71% w stosunku do roku poprzedniego. Na pokrycie kosztów 



utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej wzrost kosztów jest o 51,92% w stosunku 

do roku poprzedniego wynika to z tego, że nam w przeciągu 3 lat zmieniły się nam uchwały dość 

mocno, w 3 roku jest to maksymalnie kwota 50%. Dlatego dzieci, które osiągnęły już ponad 3 rok 

przeszły na finansowanie z naszego ośrodka. Zapewnienie nakładu na usługi opiekuńcze to jest 

drugi bardzo ważny problem, ponieważ liczba tych osób korzystających z tej formy usług jest 

bardzo duża i ta forma pomocy jest bardzo potrzebna. Proces starzenia mieszkańców Gostynina 

oraz zły stan zdrowia oraz niepełnosprawność generuje konieczność zapewnienia pomocy osobom , 

które są jej pozbawione ze strony rodziny lub rodziny aktywnej zawodowo konieczne jest 

uzupełnienie tej formy opieki poprzez nasze środki. Następna sprawa to jest zapewnienie 

całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej, dotyczy to obszaru ludzi schorowanych i 

starszych i jeżeli chodzi o tą formę pomocy to jest do roku poprzedniego już 7 nowych wniosków, 

więc na 21 umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w tym roku na okres kwiecień mamy 

informacje i nowe wydane zaświadczenia lekarskie. I to tyle jeśli chodzi o wnioski, najistotniejsze z 

tego dokumentu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Projekt był opiniowany przez dwie komisje. 

Przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej- opinia komisji jest pozytywna 

oraz przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu- opinia komisji jest pozytywna. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder-  Oczytał uchwałę- treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 14:  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 

 

UCHWAŁA NR 240/XXXII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 6 

Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o. w 

Gostyninie o realizacji zadań statutowych w roku 2020. 

 

Prezes Spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Rafał Różański- Przedstawił 

informacje o realizacji zadań statutowych w roku 2020- treść sprawozdania stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Prezes Spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Rafał Różański- Znaczącym 

wydatkiem okazała się naprawa przeciekającego, starzejącą się dosyć szybko dachu hali targowej. Z 

uwagi na to, że istniało duże zagrożenie wypowiedzenia lokali ze strony najemców znajdujących się 

na piętrze spółka musiała podjąć szybkie działania naprawiające ten dach. Były poszukiwane firmy 

na podstawie najniższej i najlepszej oferty, które wykonałyby naprawę. Jest to też duża kwota, z 

naszego budżetu ubyło kilka tysięcy. Naprawa dotyczyła głównie hali targowej, ale też niewielkiej 

przybudówki przy galerii bo tam również przeciek się pojawiał. Tamta naprawa miała miejsce 



około pół roku temu. Przecieki w przybudówce nie powróciły, ale powróciły w hali targowej. Przed 

spółką jest teraz potrzeba kolejnej naprawy, jednak łatanie dachu nie jest zbyt skuteczne, więc 

myślę, że już jest konieczność przeprowadzenia generalnego remontu. Po rozmowie z wykonawcą 

bieżących naprawa mogę stwierdzić, że same naprawy przyczyniają się do tego, że na dachu są 

pewne nierówności, woda nie ścieka z dachu tak jak powinna, w niektórych miejscach stoi 

powodując kolejną erozję. Jest potrzeba wykonania generalnego remontu całościowego, ponieważ 

łatanie starcza na krótki okres czasu, a wiąże się z dużym wydatkiem dla spółki. Na tym etapie 

mogę powiedzieć, że bez pomocy właściciela spółka nie poradzi sobie z tym wydatkiem. Chciałem 

Państwu o tym powiedzieć i to zaznaczyć, że taka potrzeba jest. Do tej pory spółka zgodnie z 

umową użyczenia obiektu wszystkie bieżące naprawy, remonty wykonuje. Spółka od tego w żaden 

sposób się nie uchyla, jeżeli była potrzeba pomalowania hali targowej spółka to zrobiła z własnych 

środków. Jeżeli jest potrzeba bieżących napraw czy to jest łatanie dachu, wymiana klamek bo z 

takimi sytuacjami mamy też do czynienia.   

 

Randy Stanisław Lewandowski- W zasadzie omówiliśmy to na posiedzeniu komisji, tylko 

chciałem dopytać bo gdzieś mi to umknęło. Od kiedy wystartuje przychodnia firmy „Arion” ? 

 

Prezes Spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Rafał Różański- W ostatni 

piątek rozmawiałem z Panią Dyrektor ma ona optymistyczne plany mówiąc o 1 czerwca, ale ja tutaj 

jestem bardziej realistą jednak liczę na to, że w wakacje uda się otworzyć tę przychodnię. Lokale 

musiały zostać zaadaptowane, w zasadzie są one całkowicie przebudowane. Wymagania naszego 

najemcy są większe niż nasze możliwości na tą chwilę. Miałem okazje zobaczyć lokale i wyglądają 

bardzo ładnie, są tak przemyślane, żeby nawet same poczekalnie mogły ograniczyć ilość 

przebywających osób, żeby nikt nie miał zarzutu, że przychodzą też osoby chore. Wszystko jest 

naprawdę przygotowane profesjonalnie. Pani Dyrektor ma życzenie wystartować od 1 czerwca, ale 

czy to się uda czas pokaże. 

 

Do punktu 7 

Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 

2020. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Izabela Chmiel vel Chmielecka- Przedstawiła sprawozdanie Burmistrza Miasta z gospodarowania 

odpadami komunalnymi za rok 2020 -treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Proszę Państwa sprawozdanie było 

prezentowane na Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej, komisja 

sprawozdanie przyjęła. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu również przyjęła sprawozdanie. 

Otwieram dyskusję. 

 

Radny Stanisław Lewandowski- Mam pytanie dotyczące zaległości jeśli chodzi o należność za 

niewniesione opłaty, czy to jest jakoś egzekwowane i na jakiej zasadzie ? Jakie są szanse, 

rokowania, że te pieniądze trafią do urzędu miasta ? 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Izabela Chmiel vel Chmielecka- Jakie są szanse trudno mi powiedzieć, ale oczywiście egzekucja 

jest prowadzona, wysyłane są upomnienia może Pani Skarbnik na ten temat coś powie. Upomnienia 

na pewno są wysyłane do właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z opłatą. Z opłatami bywa 

różnie, mamy takich właścicieli nieruchomości, z którymi jest kłopot praktycznie od samego 

początku funkcjonowania systemu i tutaj obawiam się, że możliwość odzyskania pieniążków jest 

minimalna. Faktycznie są osoby, które po wezwaniach reagują i regulują te należności, ale 

odzyskanie w 100% wydaje się mi mało realne. 



 

Radny Stanisław Lewandowski- Czyli krótko mówiąc są tacy, którzy to lekceważą. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Izabela Chmiel vel Chmielecka- Faktycznie od samego początku funkcjonowania systemu, czyli 

od 2013 roku. 

 

Radny Stanisław Lewandowski- Czy są narzędzia, które okazały się skuteczne w odzyskaniu 

należności ? 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Izabela Chmiel vel Chmielecka- Proszę w tej sprawie o głos Pana Burmistrza, Panią Skarbnik. 

 

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski- Szanowni Państwo, ten temat jest przy każdej 

zaległości. W pierwszej kolejności zawiadamiamy telefonicznie, potem wysyłamy upomnienia, 

jeżeli to nie przynosi rezultatu są wystawiane tytuły wykonawcze. W związku z tym, że niedawno 

zakończyła się kontrola RIO oczywiście nie mamy jeszcze protokołu końcowego przesłanego nam, 

który mógłbym Państwu zaprezentować. RIO nie zwróciła nam uwagi, że miasto zaniedbuje z 

tytułu windykacji, nawet zostaliśmy pochwaleni, że w stosunku do innych gmin, miasto prowadzi 

prawidłową politykę ściągalności należności. Niestety nie jest to wykonywane w całości z różnych 

powodów, ale tak jak wspomniałem jeśli nie ma wpłaty po takim polubownym załatwieniu sprawy 

są wystawiane tytuły wykonawcze. 

 

Za przyjęciem sprawozdania głosowano następująco: 

 

Za – 14:  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 

Sprawozdanie przyjęto.  

 

 Do punktu 8 

Przyjęcie informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 

roku. 

 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska- Przedstawiła informację o zrealizowanych projektach 

w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku- treść sprawozdania stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Proszę Państwa, ogłaszam 15minut przerwy. 

 

 

(po przerwie…) 

 

 

 



 

 

Do punktu 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2021 

rok. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Izabela Chmiel vel Chmielecka- Szanowni Państwo, Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i 

Zimowych jako organizator kąpieliska w ustawowych terminie, czyli obowiązek ten miał do końca 

roku ubiegłego, złożył stosowny wniosek o umieszczeniu w wykazie kąpielisk miasta Gostynina 

kąpieliska Bratoszewo. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne Rada Gminy określa w drodze uchwały 

będącej aktem Prawa Miejscowego co rocznie do 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy. W 

pierwotnym projekcie uchwały wpisany był Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych tak 

jak już powiedziałam wnioskodawca i organizator kąpieliska i projekt pierwotny niniejszej uchwały 

w swoim brzmieniu wskazywał  jako wnioskodawcę i organizatora kąpieliska na Miejski Ośrodek 

Sportów Wodnych i Zimowych, jednak z uwagi na fakt podjęcia przez Radę Miejską w Gostyninie 

w dniu 25 lutego 2021 roku uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i 

Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednej budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Gostyninie oraz nadanie jej statutu z dniem 30 kwietnia  2021 roku kończy się byt 

prawny Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych, a wszystkie jego zadania przejmuje z 

dniem 1 maja nowo utworzony Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Z tej przyczyny 

należało zmienić w §1 ust. 3 projektu uchwały poprzez wskazanie nowego organizatora kąpieliska, 

który istnieje w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, dlatego też w §1 ust. 3 wprowadzony 

został zapis organizatora kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 jest Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Gostyninie. Proszę jeszcze we fragmencie uchwały, które teraz mamy w §1 ust. 2 

wstawić przecinki- granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny 

niniejszej uchwały i w ust. 3 organizatorem kąpieliska o którym mowa w ust. 1, jest Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Projekt był opiniowany przez dwie komisje- 

Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej opinia jest pozytywna wraz z 

autopoprawkami oraz Komisję Edukacji, Kultury i Sportu opinia również jest pozytywna. Jeszcze 

raz podkreślę, że inna placówka jest wnioskodawcą, a inna placówka jest realizatorem tej uchwały z 

tej racji, że Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych ma stan likwidacji z dniem 31 kwietnia. 

 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami głosowano następująco: 

 

Za – 14:  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 

UCHWAŁA NR 241/XXXII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  



 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta 

Gostynina na rok 2021. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Izabela Chmiel vel Chmielecka- W przypadku tej uchwały również ustawa o Prawie Wodnym 

wskazuje, iż Rada Gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego corocznie 

do 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca, a 30 września. We wniosku 

złożonym przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w grudniu ubiegłego roku jako 

organizatora kąpieliska został wskazany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska. W §1 projektu 

uchwały określa się sezon kąpielowy na terenie gminy miasta Gostynina obejmujący okres od 21 

czerwca do 31 sierpnia 2021 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Projekt był opiniowany przez dwie komisje, 

Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej opinia jest pozytywna, ale w trakcie 

przedstawiania projektu uchwały wprowadzono autopoprawki, a mianowicie zmianie ulega 

podstawa prawna w ustawie o prawie wodnym, w §1 zapis w roku 2020 zmieniono w 2021 roku, w 

uzasadnieniu zmieniono nazewnictwo z Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w 

Gostyninie na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie i rozszerzono zapis w 

uzasadnieniu- ten zapis jest tożsamy z zapisem w poprzedniej uchwale związany z tym, że inny jest 

wnioskodawca, a inny organizator. Opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu również jest 

pozytywna. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 14:  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 

UCHWAŁA NR 242/XXXII/2021  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gostynina. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak- Proszę 

Państwa podjęcie tej uchwały wynika z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym z art. 32 ust. 

1 i 2 z tego wynika, że Burmistrz jest zobowiązany przynajmniej raz w ciągu kadencji Rady Gminy 

do przeprowadzania dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W 

związku z powyższym Burmistrz zlecił zewnętrznej firmie specjalistycznej wykonanie opracowania 



pod nazwą analiza aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina. Ta 

analiza została wykonana i następnie przedstawiona do zaopiniowania Gminnej Komisji 

Urbanistyczno- Architektonicznej, która w dniu 31 marca 2021 roku pozytywnie zaopiniowała 

opracowanie. W tej analizie aktualności stwierdzono m.in., że Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, który był uchwalony w dniu 28 września 2006 roku zostało 

wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi dzisiaj w ustawie o zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku ponadto zostało zbadane jeszcze w stosunku do 

rozporządzenia sprawy z zakresu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku i stwierdzono, 

że Studium spełnia wymagania postawione w obydwu tych aktach prawnych. Co do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy mamy 14 

miejscowych planów, z analizy wynika, że 8 spośród tych planów zostało uchwalonych w czasie 

obowiązywania, dzisiaj już nie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku nie mniej jednak 

plany te zachowały swoją moc na podstawie artykułu 87 ust. 1 obowiązującej dzisiaj ustawy o 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Inna Komisja Urbanistyczno- 

Architektoniczna ponadto uznała za zasadne, że wykonywanie zmian w tych planach może nastąpić 

tylko w takich przypadkach, kiedy wynikałoby to z wniosków przedstawionych przez mieszkańców 

o zmianę planu i jednocześnie było by to zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na powyższe przedłożona została właśnie Radzie 

uchwała projektu uchwały, w której stwierdza się aktualność  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina w zakresie kształtowania polityki przestrzennej 

miasta oraz aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Adwokat Marcin Brzeziński- Proszę Państwa, w kwestii technicznej zmienił się po dacie 

opiniowania projektu uchwały dziennik ustaw aktualny w ustawie o planowaniu miejsca 

zagospodarowaniu przestrzennym i obecnie brzmi to następująco: Jest to Dz.U. z 2021 roku poz. 

741 bez zmian. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Projekt był opiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu opinia komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 14:  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 

UCHWAŁA NR 243/XXXII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 2 z Odziałem Integracyjnym w 

Gostyninie. 

 



Inspektor ds. Oświaty Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Grażyna 

Pączek- Projekt uchwały przygotowanej przez zespół dotyczy zmiany obecnej nazwy Przedszkola 

nr 2 z Oddziałem Integracyjnym na Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie. 

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo Oświatowe 

oraz Rozporządzenie  Ministra Edukacji z dnia 17 marca 2017 roku. Obecnie Przedszkole nr 2 jest 

to przedszkole z odziałem integracyjnym zmiana obecnej nazwy została zgłoszona, a właściwie był 

to wniosek Pani Dyrektor Przedszkola. W tej chwili do przedszkola uczęszcza 95 dzieci w tym 12 

dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie dzieci niepełnosprawne posiadają orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, niedosłuch, niedowidzenie, upośledzenie intelektualne, 

niepełnosprawności ruchowe oraz niepełnosprawności sprzężone. Zmiana nazwy członów z 

„Oddziałem Integracyjnym” jest uzasadniona faktem, iż przedszkole nieprzerwanie od 95 roku 

prowadzi jeden odział integracyjny, a z analizy potrzeb wynika potrzeba zwiększenie do co 

najmniej dwóch takich oddziałów i zmiana ta pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie 

przedszkola na rzeczywiste potrzeby kształcenia dzieci niepełnosprawnych w Gostyninie i zmiana 

ta proponowana jest żeby weszła z dniem 1 września 2021 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Projekt był opiniowany przez Komisję Spraw 

Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej opinia komisji jest pozytywna oraz przez Komisję 

Edukacji, Kultury i Sportu również opinia komisji jest pozytywna. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 14:  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 

UCHWAŁA NR 244/XXXII/2021  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 13 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Gostynina. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Stanisław Wróblewski- Proszę Państwa, Komisja Statutowa 

została powołana na krótki okres 3 miesięcy. Komisja w takim samym składzie. Zmiany, które 

trzeba było nanieść wynikały z faktu, że statut gminy jest aktem prawa miejscowego o charakterze 

ustrojowym, a więc jest bardzo ważnym dokumentem i uznajemy, że porządek w nim po prostu być 

musi. Była dyskusja w komisji jak to zrobić, żeby było to czytelne. Mieliśmy możliwość 

wprowadzenia tekstu jednolitego, tekstu ujednoliconego i zbudowanie nowego statutu. Stanęliśmy 

na tym, że nowy statut bez tych poprawek, bez aktualności będzie bardziej czytelny dla nas i taką 

formę przyjęliśmy. Zmian jest nie dużo, ale jak się okazuje każde czytanie takiego długiego 

dokumentu powoduje, że dostrzegamy jakieś nowe dotknięcia, błędy czy niespójności i tak było i 

tym razem. Podziękowania dla Pani Burmistrz Haliny Fijałkowskiej, Pani Sekretarz Hanny 

Adamskiej, które dostarczyły nam nowe uwagi, które komisja przeanalizowała i podjęliśmy decyzję 

tak jak to finalnie było widać. Ogromną pomocą służył Pan Mecenas Konrad Wypych za co 



dziękuję i mam świadomość tego faktu, że wszystkie zmiany jakie wprowadziliśmy nie jest to 

jeszcze finał. Zapewne po pewnym czasie trzeba będzie zmieniać w tym statucie, ponieważ życie 

idzie do przodu, zmieniają się podejścia, tutaj również uwzględniliśmy sytuacje, które wynikały z 

wyroków Sądów Administracyjnych, jako że statutami zajmują się bez przerwy i ciągle gdzieś 

jakieś uwagi są dokonywane. Dlatego też nasz wytwór jest taki jak finalnie Państwo otrzymali i 

uważamy, że zasadne będzie go wdrążyć, wprowadzić, przyjąć uchwałę. 

 

Sekretarz Miejski Hanna Adamska- W uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta 

Gostynina, a konkretnie w uzasadnieniu uchwały w ostatnim zdaniu „Z tych względów Rada uznaje 

przyjęcie nowego statut za uzasadnione” brakuje literki „u” w słowie statutu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Proszę Państwa, ja też ponawiam tą uwagę, 

którą Pan Przewodniczący Komisji Statutowej, jeżeli w trakcie pracy nasuną się Państwu jakieś 

uwagi proszę o ich zapisywanie, być może za jakiś czas znowu trzeba będzie Statut nowelizować. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 14:  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 

UCHWAŁA NR 245/XXXII/2021  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 14 

Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska- Szanowni Państwo, został przedstawiony Państwu drugi 

projekt uchwały zmieniającą uchwałę Budżetową Miasta na 2021 rok. W dniu dzisiejszym został 

jeszcze przesłany, skorygowany załącznik nr 4 do tej uchwały dotacje przedmiotowe w 2021 roku. 

Jaka była przyczyna na komisji mówiłam, brakowało zmian w tym załączniku. Jeżeli chodzi o 

dotacje dla MOSiRu na dopłatę do utrzymania o zmniejszenie dotacji, na dopłatę do utrzymania 

1m
2
 administrowanych powierzchni. Jeżeli chodzi o samą uchwałę Budżetową w wyniku tych 

zmian dochody w sumie zwiększą się o łączną kwotę 1.077.699, 13zł , wydatki zwiększą się o 

1.034.753, 50zł, zmieni się wynik budżetu, zmniejszy się on o 42.945,63zł, zmienią się również 

przychody budżetu, zmniejszą się o kwotę 42.945.63zł z jakich tytułów wszystko jest tutaj opisane 

w załączniku nr 3 do uchwały Budżetowej. Uchwała Budżetowa dotyczy głównie ustalenia planu 

finansowego dla nowo utworzonej jednostki jaką od 1 maja będzie to jedna jednostka w zakresie 

kultury i sportu powstała z połączenia MOSiR i MOSWiZ i dla tej jednostki trzeba ustalić plan 

finansowy. Zarówno w dochodach jak i w wydatkach  zostały przeniesione kwoty z rozdziału 92601 

do rozdziału 92604 bo z takiej klasyfikacji ta nowa jednostka będzie się rozliczać z budżetem, czyli 

zostały przeniesione plany również w rozdziale 92604 w wydatkach została skorygowana, 

zmniejszona dotacja przedmiotowa dla obecnego zakładu budżetowego o kwotę 329.458,00zł. 

Wrócę teraz do dochodów, taką ważną zmianą w dochodach jest zwiększenie o kwotę 471. 625,00zł 

środków, które otrzymaliśmy z Państwowego Funduszu Celowego  tzw. Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie budowa drogi ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, 



skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie jest to etap 1 realizacji przedsięwzięć w tym 

rejonie i łączna wartość 673.750,00zł co zostało opisane w ust. 4 wydatki majątkowe, pozostała 

kwota stanowi wkład własny i ten wkład własny tutaj zabezpieczyliśmy przenosząc z 

poszczególnych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć, które również zostało opisane w ust. 4 w 

uzasadnieniu wydatki majątkowe są to po prostu przeniesione środki, które zostały na 

przedstawionych zadaniach inwestycyjnych bądź przedsięwzięciach do wykorzystania po 

podpisaniu już umów na realizację tych zadań. Również ważna zmiana w wydatkach w rozdziale 

90005 o kwotę 102.000,00zł zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Ochrona powietrza- 

wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku” tutaj chciałam dodać, że już budżecie 

mieliśmy zabezpieczone 66.000,00zł, przyjmując 3.000,00zł na dofinansowania na jeden wniosek 

czyli na 22 wnioski, jak się okazało do Urzędu wpłynęło 58 wniosków w tej sprawie. Wnioski 

zostały rozpatrzone i Pan Burmistrz podjął decyzję, żeby wszystkim tym osobą przyznać te dotacje 

i stąd dla pozostałych zwiększamy o kwotę 102.000,00zł. Jeszcze przy okazji tej uchwały chciałam 

dodać, że miało być wprowadzone również przedsięwzięcie „Budowa dróg ulicy Gerwatowskiego, 

Generał Marii Witek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją 

deszczową w Gostyninie”- etap 2, ponieważ już wpłynęło do nas otrzymane dofinansowanie w 

kwocie 3.000.000,00zł i pozostałą kwotę 1.720.000,00zł  będziemy zabezpieczać z własnych 

środków, jednakże również otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 300.000,00zł na zadanie 

„Przebudowa części budynku po Gimnazjum na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” z 

Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Te dwa wnioski były składane w jednym naborze, 

więc dostaliśmy 300.000,00zł wartość na to zadanie jest 4.366.500,00zł niestety nie mamy już 

środków, możliwości finansowych żeby pozostałą kwotę 4.066.500,00zł zabezpieczyć w budżecie, 

więc Pan Burmistrz wystąpił o przeznaczenie tych 300.000zł na „Zadanie budowa dróg ulicy 

Gerwatowskiego, Generała Marii Witek” i czekamy w tej chwili na decyzję. Może się okazać, że 

jeżeli w krótkim terminie, zanim będzie następny termin planowej sesji będziemy zwracać się o 

zwołanie Sesji Nadzwyczajnej, aby to zadanie wprowadzić do budżetu i rozpocząć ogłoszenie 

przetargu, aby ta inwestycja rozpoczęła się jak najszybciej. Jeszcze jedna sprawa, na komisji Radna 

Anna Florczak przedstawiła wniosek w sprawie Toi Toi. Pan Burmistrz rozważył wniosek i środki 

będą zabezpieczone na ten cel. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Chciałem powiedzieć jeszcze o tych kotłach, dzisiaj 

wprowadzane jest 102.000,00zł. Proszę Państwa wpłynęło 58 wniosków, na ten moment 

kwalifikuje się 51 wniosków do dofinansowania, do 7 pozostałych są wysłane albo będą wysłane 

wnioski o uzupełnienie dokumentów bo nie we wszystkich wnioskach na ten moment jest wszystko 

tak jak być powinno. Możliwe, że planowana kwota będzie niższa jeżeli chodzi o przekazanie 

dofinansowania dla mieszkańców. Jeżeli ktoś nie będzie się kwalifikować takiego dofinansowania 

nie otrzyma. Tak jak mówiłem 7 wniosków na tą chwilę jest dodatkowo rozpatrywanych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Rozumiem, że zakup toalety rusza ? 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska- Tak. Myślę, że już na początku maja. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Projekt był opiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu opinia komisji jest pozytywna. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 



Za – 14:  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 

UCHWAŁA NR 246/XXXII/2021  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Do punktu 15 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 30 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska- Szanowni Państwo, ta uchwała zawiera wszystkie te 

zmiany, które zostały wprowadzone do budżetu uchwałą zmieniającą budżet na 2020 rok. W 

poszczególnych kolumnach jak i wierszach, czyli w dochodach, wydatkach, ogółem, bieżących, 

majątkowych w wyniku budżetu w przychodach również na podstawie podpisanych umów 

zmniejszono w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków, a 

także wprowadzono to nowe przedsięwzięcie „Budowa drogi ulicy Andrzeja Małkowskiego wraz ze 

zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową  w Gostyninie”- etap 1. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Projekt był opiniowany przez Komisję Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu opinia komisji jest pozytywna. 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 14:  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 

UCHWAŁA NR 247/XXXII/2021  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

 

 

Do punktu 16 

Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czy do tego protokołu Państwo Radni 

zgłaszacie jakieś uwagi ?   



Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco: 

Za – 13:  Chojecka-Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, 

Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, 

Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna 

 

Przeciw – 0 

 
Wstrzymało się – 0 

PROTOKÓŁ NR XXX został przyjęty i stanowi załącznik do protokołu  

Do punktu 17 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Jeszcze przypomnę, że kilkoro z Państwa nie 

złożyło jeszcze oświadczeń majątkowych, rozmawiałem indywidualnie, ale jeszcze raz ponawiam 

tą prośbę, żeby te oświadczenia złożyć. Przypominam, że został dzień dzisiejszy i jutrzejszy na 

złożenie tych oświadczeń. Tak informacyjnie przypominam, że wpłynęły pisma, maile. Jeden 

związany z zachowaniem integralności Województwa Mazowieckiego stanowisko Rady Miejskiej 

w Bieżuniu i takie zainteresowanie przystąpieniem do Związku Miast Polskich. Państwo te maile 

otrzymaliście. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawach różnych ? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Szanowni Państwa, już wczoraj w czasie posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej padło pytanie dotyczące zakresu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i terminu 

ewentualnego zakończenia tej kontroli w MOSiR i informuję, że zbiegiem okoliczności w dniu 

wczorajszym zakończyła się kontrola, o godzinie 11 Panie były na stadionie, spotkały się ze mną, 

więc w najbliższym czasie zostanie przedstawiony końcowy protokół tej kontroli. Tak jak 

wspomniałem, po którym miasto rozpocznie swoją kontrolę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ja mam takie pytanie, Pan Burmistrz mówił 

kiedyś, że zostanie zorganizowany punkt szczepień na Rynku. Czy coś w tej sprawie wiadomo ? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Jakiś czas temu Medicus teraz Neuca podjęła rozmowę z 

nami o wyznaczeniu miejsca na Rynku, chcąc wystawić w tym miejscu namiot do szczepień. 

Zaproponowałem inne rozwiązanie myślę, że lepsze w postaci wynajęcia hali sportowej. Na dzień 

dzisiejszy jesteśmy po kolejnych rozmowach z Neuca, więc temat jest zgłoszony do Wojewody, 

Wojewoda przekazał sprawę do Narodowego Funduszu Zdrowia i czekamy na decyzję NFZ o tym 

czy lokalizacja i czy dodatkowe szczepienia trafią też do Gostynina. Jesteśmy już na to 

przygotowani, jak tylko będzie pozytywna zgoda i szczepionki od razu ruszymy do realizacji 

szczepień na hali sportowej. 

Radny Tadeusz Majchrzak- Chciałem dopytać szczegółów, która to hala sportowa miałaby być ? 

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski- Hala sportowa jest jedna w Gostyninie, chodzi o 

halę przy ulicy Polnej. 

Radna Anna Wysokińska- Jeśli chodzi o Dybanke, sezon kąpielowy jest od lipca do września nie 

mniej jednak teren jest atrakcyjny przez cały rok dla spacerowiczów. Chciałabym żeby uprzątnąć 

śmieci i żeby może przez cały rok były powbijane kołki blokujące wjazd samochodami na plażę, 

ponieważ ludzie niszczą ten teren, a w miesiącach zimowych, jesiennych ciągle ktoś tam przebywa. 

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski-  Sprawa zostanie oczywiście zgłoszona. Jeszcze 

tylko przypomnę, że część tego miejsca znajduje się w Rezerwacie Dybanka, mówię o tej części za 



bramą. Bo zgłaszane są do nas informacje, że tamten teren jest zaśmiecony. Przypominam, że teren 

rezerwatu jest terenem chronionym i nie ma tam wstępu tak naprawdę. 

Radny Bogdan Ozimek- Przez chwilę mnie nie było. Czy Pan Burmistrz mógłby podać termin 

zakończenia kontroli ? 

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski-  Już podałem. 

Radny Bogdan Ozimek- Prosiłbym o powtórzenie bo mnie nie było. 

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski- Termin kontroli już minął. Wczoraj kontrola się 

zakończyła. Wczoraj po Komisji Rewizyjnej dostałem informację, akurat zadzwoniła Pani z 

Inspekcji Pracy, że są w Gostyninie i o 11 chcą się spotkać na Stadionie, żeby poinformować o 

zakończeniu kontroli. 

Radna Urszula Pieniążek- Chciałam przypomnieć o progach zwalniających tam za Domem 

Dziecka. 

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski- Myślę, że w najbliższym czasie wrócimy do 

tego tematu, było to wcześniej zgłoszone. 

 

Do punktu 18 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam obrady XXXII sesji Rady Miejskiej 

VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 


