
Protokół Nr X/2019 

z posiedzenia X sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji 

z dnia 30 maja  2019 r. 

 

Stan – 15 

Obecni – 15 

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 

14:20. 

 

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 X sesję Rady Miejskiej 

VIII Kadencji, witam wszystkich serdecznie. Witam Burmistrza Miasta Gostynina Pana Pawła 

Kalinowskiego, Panią Wiceburmistrz Halinę Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę 

Sokołowską, Witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Pana Adwokata Tomasza Stefaniaka, 

witam gości, którzy przybyli w związku z częścią merytoryczną, witam Naczelnika Wydziału 

Prewencji Pana Dariusza Dutkowskiego, witam Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej Pana Romana Kossobudzkiego, witam Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Karola 

Podleśnego, witam koleżanki i kolegów Radnych, pracownice Biura Rady Miejskiej, media i 

wszystkich przybyłych.  

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder   - Porządek Państwo otrzymali.  

  

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowano następująco:  

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

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

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

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

Porządek obrad został przyjęty.  

   



 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Bezpieczeństwo Publiczne w Gminie Miasta Gostynina. 

 Informacja Komendanta Powiatowego Policji o realizacji zadań w roku 2018, 

 Informacja  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o 

realizacji zadań w roku 2018, 

 Informacja Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie o realizacji zadań w 

roku 2018, 

 Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 

2018. 

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.  

7. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta dotyczącej roku 2018, zawierającej: 

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.  

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji 

społecznych  dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 73/IX/2019 Rady miejskiej w Gostyninie z dnia 30 

kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty 

targowej na terenie Miasta Gostynina.  

10.  Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 

grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 

12. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Sprawy różne. 



15. Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza  Miasta. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza 

Miasta Gostynina – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.     

Radny Stanisław Wróblewski - Pół roku jesteśmy w Urzędzie Miasta i pół roku słuchamy 

wypowiedzi Pana Burmistrza i w pewnym momencie występuje u mnie rodzaj współczucia, 

ponieważ przez 30, czy 40 min Pan Burmistrz czyta, a my nie wszystko rozumiemy. Wydaje się, że 

trzeba popracować nad nową formułą tego sprawozdania, żeby np. wywiezienie piasku po zimie nie 

było tematem sesji Rady Miejskiej, że zgłoszono naprawę jednego słupa ulicznego, niektóre 

informacje są bardzo drobiazgowe i jest ich cała masa. Wydaje się, że warto byłoby to przefiltrować,  

przekazać najistotniejsze informacje, dobrze, że dzień wcześniej dostajemy na pocztę elektroniczną 

sprawozdanie i możemy je przeczytać, ale też mam wątpliwości co do tytułu „sprawozdanie z 

działalności Burmistrza”. Jest w sprawozdaniu sformułowanie „trwa opracowanie kompleksowej 

dokumentacji przez firmę…”, nie wierzę, że Pan Burmistrz, albo jego pracownicy mają z tym coś 

wspólnego, a takich opracowań jest więcej. Dlatego powinny być zwarte najistotniejsze rzeczy, 

może nawet bardziej dokładnie, wiec ta formuła powinna chyba ulec zmianie. Zwrócę jeszcze jedną 

uwagę – są przepisywane informację z miesiąca na miesiąc, ponieważ porównywałem 

sprawozdanie z poprzedniego miesiąca i z tego i jest np. zajęto 6 pasów i oddano 6 pasów - w 

jednym miesiącu napisane  jest cyfrą, w drugim słownie, taka jest różnica i takich identycznych 

wpisów w tym dokumencie jest cała gromada. Jeszcze jedno merytoryczne pytanie -  chciałbym się 

dowiedzieć jaki procent pomieszczeń w głównym budynku w Starej Betoniarni wynajmuje Urząd 

Miasta i czy płaci za wynajęcie Urząd Miasta, bo wiadomo, że znajdują się tam obiekty, które służą 

małym dzieciom, starszym osobą, bo Prezes za każdym razem chwali się, że jest zajmowane 97%, 

95% powierzchni, a zapewne duża część tego wynajmu jest dzięki władzą miejskim. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo sprawozdanie jest formą informacji, 

która ma za zadanie dotrzeć nie tylko do Państwa radnych, ale również  do mieszkańców naszego 

miasta. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele tych informacji, które są zawierane w sprawozdaniu 

mogą być mniej istotne. Na potrzeby każdej sesji, sprawozdanie jest i tak mocno skrócone i tutaj 

zasługa pani sekretarz, która skraca to sprawozdanie, też zwracam bardzo często uwagę, na to, że 

nie wszystko powinno być w tym sprawozdaniu, ale bardzo często Państwo pytacie o różne kwestie 

miedzy sesjami na komisjach, żeby np. załatać jakąś dziurę, żeby poprawić oświetlenie i my na to 

zwracamy uwagę, żeby pokazać Państwu, że te działania są już wykonane. Pan radny powiedział, 

że wiele rzeczy jest przepisywanych - ja tylko informuję, że jeżeli trwa opracowanie  dokumentacji, 

przedstawiciele Urzędu Miasta cały czas są w kontakcie z danymi firmami i ta informacja ma 

dłużyć temu, aby potwierdzić, że cały czas nad czymś pracujemy. Ja też mam obowiązek 

informację i to co się tutaj pojawia jeśli chodzi o sprawy finansowe, iż są umorzenia, odroczenia, to 

tez chce przez to Państwu pokazać ile jest pracy. Sprawozdania zostają na stałe w Biurze Rady, są 

także dostępne w BIP i to wszystko czemuś ma służyć. Też chciałbym przedstawić sprawozdanie w 

ciągu 3 min. i powiedzieć, że jest wszystko dobrze, ale niestety tak się nie da. Co do Starej 

Betoniarni, to nie Urząd Miasta, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją, która 



wynajmuje na potrzeby punktów opieki nad dziećmi. Przypomnę, że całe prawe dolne skrzydło, 

czyli parter i piętro oraz pomieszczenia Klubu Seniora Parostatek, to pomieszczenia wynajmowane 

przez MOPS, czyli wydaje się, że około 50% głównego budynku, bez hali targowej, z halą targową 

stanowi to około 25% całej powierzchni.   

    

Do punktu 4 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - W okresie międzysesyjnym nie wpłynęła 

pisemna interpelacja. Czy są zapytania?  

Radny Stanisław Lewandowski – Konkretnie pytanie jest do Pana Burmistrza – od czerwca 

bierzemy się jako Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za poszukiwanie miejsc pracy w 

mieście i czy można byłoby uzyskać czytelną informację odnośnie byłych zakładów ELGO, na 

jakim jest to etapie prawnym, jaka jest możliwość sprzedaży, jaka pośrednictwa w sprzedaży 

Urzędu Miasta?  

Radny Arkadiusz Szulczewski – Chciałbym zabrać głos odnośnie ul. Norwida – jest tam problem, 

ponieważ pół ulicy jest oświetlone, a pół nie i mieszkańcy proszą, ponieważ doszło do włamania z 

kradzieżą, żeby zamontować lampy solarne. 

Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie 13.  

Do punktu 5  

Bezpieczeństwo Publiczne w Gminie Miasta Gostynina. 

 Informacja Komendanta Powiatowego Policji o realizacji zadań w roku 2018, 

Naczelnik Wydziału Prewencji Dariusz Dutkowski – Przedstawił informację o realizacji zadań 

statutowych w roku 2018 Powiatowej Policji – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Stanisław Lewandowski – Korzystając z okazji, że jest Pan przedstawiciel Policji, 

chciałem złożyć dezyderat, chociaż nie jest to moja domena, a Komisji Bezpieczeństwa, pierwsza 

sprawa dotyczy parkowania w miejscach, gdzie jest ewidentnie zakaz zatrzymywania i postoju np. 

ul. Solidarności i ul. Floriańska oraz Kujawy i w wielu różnych miejscach, natomiast druga kwestia, 

to parkowanie na chodnikach, jeżeli jest wyznaczona 1/3, to każdy kierowca jest zobligowany, żeby 

stawać na 1/3 chodnika, a nie na całym. Następna sprawa dotyczy prędkości, często widać, że na ul. 

18-go stycznia, na ul. Kutnowskiej kierowcy jeżdżą bardzo szybko, przekroczenie jest dość znaczne, 

są to głosy mieszkańców z którymi się spotykam i bardzo proszę, aby zwrócić uwagę na takie 

aspekty.   

Naczelnik Wydziału Prewencji Dariusz Dutkowski – Dziękuję za złożone wnioski, oczywiście 

co do parkowania na terenie miasta Gostynina, to tym tematem zajmuję się na co dzień, chociażby 

w związku ze zmianami organizacji ruchu. W związku z budową ronda na ul. Kościuszki mieliśmy 

również wiele zgłoszeń odnośnie parkowania na ul. Dmowskiego. Dodatkowo przypomnę też, że 

jest Krajowa Mapa Bezpieczeństwa i tam można nanieść zgłoszenia, jeżeli ktoś ujawni takie 



parkowanie, można zadzwonić na numer alarmowy i my wówczas będziemy reagować. Takich 

miejsc odnośnie złego parkowania jest wiele i trudno bez pomocy społeczeństwa to wyeliminować.  

Radny Bogdan Ozimek – Mówił Pan o 4 funkcjonariuszach, którzy są na długotrwałych 

zwolnieniach. 

Naczelnik Wydziału Prewencji Dariusz Dutkowski – Dwóch funkcjonariuszach,  4 wakaty.  

Radny Bogdan Ozimek –  Czy jaka część z tych funkcjonariuszy jest poszkodowanych w związku 

z interwencjami? 

Naczelnik Wydziału Prewencji Dariusz Dutkowski – Jeden z tych funkcjonariuszy jest 

poszkodowany po podjętej interwencji.  

Radna Renata Śniecikowska – Jaka jest wykrywalność przestępstw typu kradzieże, włamania? 

Naczelnik Wydziału Prewencji Dariusz Dutkowski – Kradzieży z włamaniem mieliśmy 25 

przypadków na terenie Miasta Gostynina w ubiegłym roku. Ogółem wszczęto w 7 kategoriach 180 

postępowań wskaźnik wykrywalności w 2018 roku wyniósł 48,9 %. Nie potrafię na ten moment 

powiedzieć konkretnej liczby, co do tej konkretnej kategorii, którą Pani przytoczyła, ale myślę, że 

jest to podobny poziom jak przedstawiłem co do tych 7 kategorii. Bardzo często spotykamy się z 

objazdowymi przestępcami, którzy dokonują kradzieży z włamaniem, nie tylko nasi mieszkańcy 

dokonują takich przestępstw. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Jest prośba Pana Prezesa OSP o przesunięcie 

jego punktu jako drugi, jeśli Pan Prezes Powiatowej Straży Pożarnej wyrazi zgodę i Państwo Radni, 

to zamienimy kolejność podpunktów w temacie Bezpieczeństwa i rozpoczniemy od wystąpienia 

Pana Karola Podleśnego Prezesa OSP.  

Radni wyrazili zgodę na zmianę podpunktów w punkcie 5 porządku obrad.  

 

 Informacja Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie o realizacji 

zadań w roku 2018, 

 

Prezes OSP Karol Podleśny – Szanowni Państwo reprezentuję najstarszą organizację społeczną na 

terenie Miasta Gostynina i jedną z starszych w Polsce, obchodzimy w tym roku 140 lat istnienia. 

Stan liczebny naszej jednostki na dzień Walnego Zebrania tj. na  30 marca kształtował się 

następująco: 50 członków mamy w Straży Pożarnej w tym 31 osób jest ubezpieczonych, 

przeszkolonych i zdolnych do wyjeżdżania do pożaru, 10 członków naszej jednostki jest w wieku 

powyżej 65 lat i zgodnie z przepisami o Ochronie Przeciwpożarowej nie mogą uczestniczyć w 

działaniach ratowniczo - gaśniczych i oczywiście młodzież do 18 lat nie może również uczestniczyć 

w akcjach.  W roku ubiegłym wyjeżdżaliśmy do  zdarzeń, wypadków, pożarów 70 razy, na teren 

Miasta Gostynina i oczywiście gminy przyległe do naszego miasta, chociaż nasza jednostka 

wchodząca w skład Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego uczestniczy w działaniach nawet 

poza Powiatem Gostynińskim, a w ramach wielkich akcji gaśniczych, czy ratowniczych 

uczestniczyć na terenie całego kraju, ponieważ wchodzimy w skład obwodów operacyjnych 



Komendanta Mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej. Na wyposażeniu posiadamy dwa  

samochody pożarnicze, czyli dwa samochody gaśnicze, samochód średni Mercedes 4.000 litrów 

wody 3-letni, samochód lekki 1000 listów wody z funkcją do ratownictwa technicznego, chociaż w 

chwili obecnej wszystkie samochody mają trzy funkcje: gaśniczą, ratowniczą i do zwalczania 

skutków awarii ekologicznych. Posiadamy podnośnik hydrauliczny 18 metrowy i samochód 

kontrolno – rozpoznawczy typu astra. Oczywiście posiadamy również niezbędny sprzęt, 

oprzyrządowanie do działań, ubrania, buty, mówię o tym ponieważ ubranie ochronne kosztuje 

3.800,00 zł., buty  1500,00 zł., hełm 900,00 zł.  Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, aby ktoś 

pojechał na akcję bez odpowiedniego ubioru, ponieważ należy chronić ratownika, a ratownik chroni 

i ratuje inne osoby.  Dzięki Państwu, dzięki Radzie Miasta Gostynina poprzedniej kadencji obecnej 

ostanie 5 lat Gostynińskiej straży w swojej 140 letniej historii, uważam, nie tylko ja, ale i moi starsi 

koledzy są najbardziej owocnymi latami, nie mamy braków technicznych, nie byliśmy jeszcze tak 

dobrze wyposażeni technicznie, jak jesteśmy teraz. Mamy nowy sprzęt, profesjonalne ubrania, 

przeszkolonych młodych ludzi, którzy są również przebadani i ubezpieczeni, te koszty ponosicie 

Państwo, społeczeństwo Miasta Gostynina i za to chciałbym serdecznie podziękować. Problemy 

jakie mamy w tej chwili, to od momentu kiedy wprowadziła się Państwowa Straż Pożarna na ul. 

Bierzewicką jest obiekt stojący w centrum miasta, który od lata 50 nigdy nie sprawiał wielkich 

kłopotów  Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ zawsze miasto dofinansowało, albo 

była prowadzona inna działalność w okresie międzywojennym. W okresie powojennym zawsze 

była tam Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, zawsze koszt utrzymania tego obiektu spoczywał 

na Państwie, bo nie płacili OSP czynszu za wynajem, ale utrzymywali cały obiekt. Od momentu 

kiedy Państwowa Straż Pożarna przeniosła się, jest to dla OSP wielki problem. Chciałbym 

poinformować także Państw, że my posiadamy tylko własne środki  na utrzymanie swoich obiektów 

i na swoją działalność, są to środki z najmu. Z wynajmowania obiektów miesięcznie mamy 

4.300,00 zł. Został przeprowadzony remont kapitalny Sali na górze- zmiana funkcji pomieszczeń, 

przebudowa, nowe podłogi, nowa instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie jest zrobione w tym 

obiekcie i oczywiście koszty poniósł podnajemca, który wynajmuje to od firmy ADA-LIGHT, 

ponieważ firma ADA-LIGHT ma z nami umowę do roku 2023 i z tym jest największy problem. 

Około 50.000,00 zł. pozyskujemy  z najmu, innych środków nie mamy, jeżeli mamy środki 

pozyskane, to są to środki publiczne i muszą być wykorzystane na sprzęt o czym mówiłem już w 

zeszłym roku, darczyńca nie da nam pieniędzy na utrzymanie, ani na koszty uroczystości 

strażackich. Chciałbym podziękować także, za to, że miasto dofinansuje remont naszego obiektu w 

formie obiektów, które są z przeznaczeniem do działań ratowniczych, czyli garaże, na kwotę 

50.000,00 zł. Te środki nie wpłyną do straży, będą realizowane przez miasto. Samochody mamy 

nowe i sprawne, poprzednie zostały zbyte. W ubiegłym tygodniu oraz wczoraj odbyło się 

posiedzenie robocze komitetu organizacyjnego, które zainicjował Pan Burmistrz Obchodów         

140-lecia naszej jednostki OSP, które planujemy wstępnie na przełomie września i października 

bieżącego roku.  

Radny Stanisław Lewandowski – Zapoznałem się z działalnością jednostki wcześniej i  chciałem 

powiedzieć, że robicie Państwo wielką pracę, jest to wielka sprawa, gratuluję 140-lecia działalności.   

Radna Anna Majchrzak – Korzystając z okazji chciałam na ręce Komendanta i Pana Prezesa 

złożyć serdeczne podziękowania za akcję, którą mieliśmy 7 maja był to alarm bombowy. Złożyło 

się tak, że był to drugi dzień matur, odbywała się matura tego dnia z matematyki, dzięki Państwa 



sprawności, ten egzamin mógł się odbyć punktualnie, mieliśmy zaledwie 5 minutowe spóźnienie, 

mogliśmy go przeprowadzić zgodnie z procedurami Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej, składam 

serdeczne podziękowania na ręce Straży Pożarnej i Policji, za sprawne działanie, dziękuję bardzo w 

imieniu społeczności Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.  

Radny Bogdan Ozimek – Czy OSP bywa na innych interwencjach niż pożary, czy Prezes też bywa 

na tych interwencjach?  

Prezes OSP Karol Podleśny – Raczej już nie bywam, mogę pojechać na interwencję jako 

obserwator, ewentualnie doradca kierującego działaniami ratowniczo – gaśniczymi, nie mogę brać 

bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. W działaniach zorganizowanych każdy z nas, 

każdy obywatel, niezależnie od wieku ma obowiązek prawny oraz społeczny udzielenia pomocy 

poszkodowanemu. Wszystkie uprawnienia, które my uzyskujemy, jako oficerowie Państwowej 

Straży Pożarnej  nie przedawniają się. Co do działań w innych interwencjach, to na tą chwilę, w 

Straży Pożarnej jest 30% pożarów, natomiast 70% jest innych działań ratowniczo-gaśniczych, tak to 

się kształtuje w skali kraju. Dawno temu, kiedy mieliśmy 12 gmin, a były takie czasy, to najwięcej 

pożarów było 103, a innych działań, wypadków około 15, w tej chwili mamy tylko 5 gmin.             

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Dziękujemy Panie Prezesie, na pewno 

wesprzemy  zacną organizację i zacny jubileusz.  

 

 Informacja  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Gostyninie o realizacji zadań w roku 2018, 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Roman Kossobudzki – Przedstawił 

informację o realizacji zadań w roku 2018 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.    

Współpracujemy z Urzędem Burmistrza Miasta Gostynina, bardzo ważnym elementem w naszej 

ocenie jest współpraca bardzo partnerska z wzajemnym szacunkiem. Efekty są pozytywne zarówno 

dla Komendy jak i dla samego Miasta Gostynina, ponieważ zakres współpracy obejmuje nie tylko 

dziedziny ratownictwa, ale również  profilaktyki i bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o 

inwestycje miejskie.  Bardzo ważną kwestią jest to, iż przeprowadziliśmy ze wszystkimi gminami 

Powiatu Gostynińskiego, wójtami w przewodniczącymi rad rozmowy w styczniu, w kontekście, 

żeby rozważyły rady gmin i miast naszą prośbę – ponieważ nasza komenda nie pozyskuje, z 

żadnych innych źródeł środków finansowych zewnętrznych, poza budżetem Państwa, prosiliśmy o 

rozważenie zabezpieczenia niedużych kwot w każdym z samorządów co roku w ustawie 

budżetowej na kolejny rok. Ponieważ rozwój naszej komendy, wyposażenie sprzętowe, Baza 

logistyczna jest uwarunkowana od zakupów, nie otrzymujemy nic za darmo od Państwa, musimy 

wszystko zakupić, a żeby coś kupić, to musimy mieć wkład własny. Wkłady własne są niezwykle 

skromne w stosunku do wartości danego zakupu, ponieważ sprzęt jest bardzo drogi, ale istnieje 

wiele źródeł państwowych, z których można pozyskać dodatkowe środki, ale bez wkładu własnego 

zabezpieczonego uchwałami budżetowymi nie jesteśmy w stanie składać wniosków. W związku z 

tym, prosiliśmy każdy samorząd o to, aby rozważył, czy jest w stanie udźwignąć dodatkowy ciężar 

takiego rozwiązania, wydaje nam się, że ze względu na wielkość środków o którą prosimy, takie 

akceptacje uzyskamy. Komendy rozwijają się różnie w skali kraju, Komendy z Warszawy nie chcą 

pieniędzy od samorządu, ponieważ mają już wszystko i nie są w stanie wydatkować tych środków. 



Jeżeli prosimy o środki, to robimy to w ostateczności, nie nadużywamy Państwa cierpliwości. W 

dniu dzisiejszym dostałem informację z Komendy wojewódzkiej, że w przyszłym roku mamy 

zadanie ponad standardowe, mamy zrobić rozpoznanie wśród samorządów dotyczące zakupu 

samochodu dla Straży. Masz samochód gaśniczy ciężki, czyli z dużym zbiornikiem  będzie miał 15 

lat i okres jego użytkowania, określony wewnętrznymi przepisami będzie się kończył. Musimy 

uzbierać kwotę 250.000,00 zł. w skali całego powiatu i chciałem to zasygnalizować. Wszyscy 

Państwo, którzy decydujecie o środkach finansowych będziecie hasłowo znali ten temat, natomiast 

w przyszłym tyg. będę chciał się umawiać z samorządami, żeby rozpocząć proces  negocjacji, próśb, 

dotyczących pozyskania środków finansowych. Będę próbował spotkać się również z Panem 

Burmistrzem i Panem Przewodniczącym, żeby temat przedstawić. Proces tworzenia budżetu będzie 

się rozpoczynał we wrześniu, więc chciałbym, abyście rozważyli, czy będziecie w stanie jakieś 

środki finansowe przekazać.  

Radny Bogdan Ozimek – Mówił Pan o przewozach niebezpiecznych ładunków – czy w Polsce 

zdarzają się przewozy nierozpoznawalne w sensie czegoś na co nie jesteśmy przygotowani, trudno 

jest mi określić co, zdarzają się też sytuacje, takie jak zdjęcie kota z drzewa, usuwanie gniazd 

pszczół?   

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Roman Kossobudzki – Jeśli chodzi o 

pierwsze pytanie, czyli przewóz materiałów niebezpiecznych, to każdy materiał ma swoją 

klasyfikację międzynarodową, określony numer katalogowy i my jako Komenda w Gostyninie nie 

mamy sekcji ratownictwa chemicznego. Taka sekcja najbliższa jest w Płocku i nie wszystkie 

komendy muszą mieć takie sekcje, sądzę, że jeśli nawet chcielibyśmy taką mieć to środki finansowe, 

aby taka sekcja istniała w każdej komendzie nie znalazły by się, bo nie ma to uzasadnienia z 

doświadczeń. My jako Komenda w Gostyninie mamy wyposażenie podstawowe, do pierwszego 

zabezpieczenia obszaru i dokonania pierwszych pomiarów co to jest za substancja, jakie jest jej 

stężenie oraz wyznaczenie bezpiecznej strefy. Poza strefą bezpieczną nikt nie może przebywać 

łącznie z naszymi strażakami, bo nie mamy odpowiednich ubrań, sprzęt ochrony osobistej. 

Natomiast ten czas w którym występuje wyznaczenie strefy bezpiecznej, określenie stężenia 

substancji, określenie potrzeb ewakuacyjnych, bo jest to logistycznie duże wyzwanie – trzeba 

najpierw ogłosić potrzebę ewakuacji, później dopilnować, aby wszyscy się ewakuowali, zapewnić 

środki transportu, miejsca przewozu tych osób i bytowe warunki w miejscu, w którym ewakuowani 

będą przebywać, to jest w pierwszej fazie akcji najistotniejsze, bardzo istotne jest, aby bardzo 

szybko znalazło się dużo przeszkolonych osób, które poprowadzą ewakuację. To są trudne tematy, 

trzeba to dokładnie analizować i zakładać pewne warianty, żeby w czasie powstania czegoś takiego 

działać automatycznie. Jeśli chodzi o roje i gniazda owadów niebezpiecznych, to standardem jest 

już, iż my realizujemy te zadania, chociaż przepisy mówią, że mamy jechać tylko, tam gdzie jest 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ale trudno mieć wiedzę, czy to gniazdo mimo, że wisi w tym 

miejscu gdzie nie ma ludzi, nie będzie za chwilę zagrożeniem np. dla osoby, która tam wybrała się 

na spacer. Realizujemy więc, wszystkie zgłoszenia usunięcia gniazd, jeżeli chodzi o pszczoły to 

mamy na terenie powiatu porozumienie z pszczelarzami, że jeśli są to pszczoły w miejscu ogólnie 

dostępnym, to wówczas oni przyjeżdżają i zabierają je do swoich pasiek, a jeśli gniazdo jest w 

miejscu niedostępnym, to my im to gniazdo pozyskujemy i przekazujemy, mamy specjalistyczne 

ubrania i wiedzę jak to robić.   



Radna Anna Majchrzak -  Mówił Pan o zakupie samochodu za 250.000,00 zł., czy będzie taka 

możliwość, aby wpłacać 1% podatku prywatnie na ten cel? 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Roman Kossobudzki – Nie ma takiej 

możliwości,  250.000,00 zł. to jest wkład własny, samochód będzie kosztował. 1.200.000,00 zł. 

Osoba fizyczna może na zasadzie umowy cywilno-prawnej przekazać swoje środki na fundusz 

wsparcia przy Komendancie Wojewódzkim, jest to fundusz finansowy, który zbiera pieniądze 

oznaczone dla Komendy w Gostyninie na dany cel. Sporządzamy wtedy umowy, porozumienia i 

wówczas jest realizacja przekazu. My mamy wzory odpowiednich klauzul i umów pozyskiwania 

środków od osób fizycznych, prawnych, instytucji, samorządów.       

 

 Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w 

roku 2018. 

 Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił informację o realizacji programu 

„Bezpieczne Miasto” w roku 2018 - treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Dziękuję wszystkim za przedstawienie 

informacji. Ogłaszam 15 min przerwy.  

 

          (po przerwie…)  

Do punktu 6 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.  

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska – 

Przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do sprawozdania.  

Za przyjęciem sprawozdania głosowano następująco: 

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

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

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

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

Sprawozdanie zostało przyjęte.  

 



 

Do punktu 7 

Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta dotyczącej roku 2018, zawierającej: 

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.  

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Przedstawiła wykaz - treść wykazu stanowi 

załącznik do protokołu.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jak wspomniała Pani Skarbnik 3 podmioty dostały  

umorzenie. Największą pozycją było Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z 

o.o. w kwocie 22.820,00 zł, zapewnienia ze strony Prezesa w tym roku są takie, że już nie 

będzie trzeba umarzać podatku. Przypomnę, że spółka jest w okresie trwałości projektu, 

więc nie możemy doprowadzić do tego, aby przyniosła ujemny wynik. Ratunkiem ze strony 

miasta było umorzenie podatku, ale to już się kończy, 2019 rok będzie pierwszym, kiedy 

Stara Betoniarnia ma za zadanie zapłacić w całości podatek, takie zadanie miał wyznaczone 

w tym roku Pan Prezes.  W tym roku nikt nie miał podatku umorzonego do tej pory, były 

jedynie wnioski odroczenia na kolejne miesiące, ale na razie się nie zanosi, aby 

komukolwiek podatek umorzyć.   

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do informacji.  

Za przyjęciem informacji głosowano następująco: 

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

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

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

Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

Informacja została przyjęta.  

 

Do punktu 8  

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina 

konsultacji społecznych  dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta 

na 2020 rok. 



Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Danuta Pilichowicz – Szanowni Państwo 

Budżet Obywatelski jest to kwota wydzielona z budżetu Miasta Gostynina o przeznaczeniu 

której decydują mieszkańcy bezpośrednio w głosowaniu, co ma za zadanie wzmacniać 

społeczeństwo obywatelskie i zwiększać wpływ mieszkańców na własne otoczenie. Projekt 

tej uchwały w  § 1 przewiduje, że planowana kwota środków przeznaczonych na  Budżet 

Obywatelski wynosi 250.000,00 zł. konsultacje obejmują teren Miasta Gostynina i 

uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy Miasta Gostynina. Zasady i tryb przeprowadzenia 

konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego zawarte zostały w załączniku do tej 

uchwały. Wyniki konsultacji zostaną  przeprowadzone od dnia wejścia w życie tej uchwały 

do 10 listopada 2019 roku. Terminy poszczególnych czynności związanych z konsultacjami 

określi Burmistrz Miasta Gostynina w zarządzeniach wydanych w późniejszym terminie. 

Mieszkańcy zostaną poinformowani o tych terminach w zarządzeniach na stronach 

internetowych, jak również w BIP. Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera zasady i tryb 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. § 3 mówi, że ze środków  Budżetu 

Obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące zadań znajdujących się w 

zakresie zadań własnych Gminy Miasta Gostynina. Mogą być to projekty: inwestycyjne, o 

charakterze kulturalnym, o charakterze sportowym. § 4 tego załącznika wyjaśnia czym 

charakteryzują się obiekty inwestycyjne: musza mieć charakter trwały, przewidywany czas 

korzystania z nich musi wynosić co najmniej 5 liczonych od dnia oddania ich do użytku. 

Realizacja projektów inwestycyjnych musi być zgodna z planem gospodarowania 

przestrzennego i projekt inwestycyjny powinien być jednym  kompleksowym 

przedsięwzięciem, czyli nie może składać się z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji, 

nie może być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych 

nakładów w przyszłości. Tak jak w poprzednich edycjach, inwestycje muszą być dostępne 

dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina. Konsultacje społeczne 

przeprowadzone są w sprawie planowanego wydzielenia części wydatków w budżecie 

Gminy Miasta Gostynina na 2020 r., określanych jako Budżet Obywatelski, przeznaczonych 

na realizację projektów zgłoszonych i wybranych w drodze głosowania do realizacji w 

trybie określonym niniejszymi Zasadami. 

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące zadań 

znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Gostynina: 

1) inwestycyjnych;  

2) o charakterze kulturalnym; 

3) o charakterze sportowym. 

Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiednich 

dokumentacji (o ile to konieczne), nie może przekroczyć kwoty: 

1) projekt inwestycyjny – 80.000 zł; 

2) projekt o charakterze kulturalnym – 30.000 zł;  



3) projekt o charakterze sportowym – 30.000 zł. 

Projekty muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór ustali 

Burmistrz Miasta Gostynina. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w 

ramach Budżetu Obywatelskiego będzie dostępny na stronie internetowej www.gostynin.pl 

oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin. 

Zgłoszenia będą uznane za ważne, jeżeli w formularzu wypełnione zostaną wszystkie pola 

nie oznaczone jako nieobowiązkowe. Termin zgłaszania projektów ustali Burmistrz Miasta  

Weryfikację projektów pod względem: 

1) braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to 

odniesienie do proponowanej inwestycji i innymi przepisami prawa); 

2) możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego; 

3) rzeczywistego kosztu realizacji projektu; 

4) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Gostynina ewentualnych 

kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania; 

- przeprowadzi Zespół powołany przez Burmistrza Miasta Gostynina. Zespół może zwrócić 

się do Lidera/Liderów o złożenie wyjaśnień lub naniesienia poprawek, jeżeli umożliwi to 

zakwalifikowanie projektu do głosowania. 

Wstępne wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do głosowania i 

projektów odrzuconych), ustalone przez Zespół, zostaną podane przez Burmistrza Miasta 

Gostynina na stronie internetowej www.gostynin.pl w terminie wskazanym w 

obwieszczeniu dotyczącym przeprowadzenia konsultacji. 

Lider zgłaszający projekt, który nie został zakwalifikowany do głosowania, może w 

terminie 5 dni od daty ogłoszenia wstępnych wyników weryfikacji projektów złożyć 

pisemne odwołanie od wyników weryfikacji. 

Ostateczne wyniki weryfikacji projektów (lista projektów zakwalifikowanych do 

głosowania – po rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Gostynina wszystkich odwołań) 

zostaną podane przez Burmistrza Miasta Gostynina na stronie internetowej 

www.gostynin.pl w terminie wskazanym w obwieszczeniu dotyczącym przeprowadzenia 

konsultacji. 

Burmistrz Miasta Gostynina rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszych 

Zasad. 

Opinia Komisji: 

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

z autopoprawkami: 



 § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie „odwołanie złożone po terminie lub zawierające inne 

braki Burmistrz Miasta Gostynin pozostawia bez rozpoznania.  

 § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „zgłoszenie dokonane po upływie wyznaczonego 

terminu lub nie zawierające wszystkich obligatoryjnych elementów (nie uzupełnione 

w wyznaczonym zgodnie z ust.6 – terminie), nie będę rozpatrywane.  

 

Radny Stanisław Wróblewski – Proszę Państwa, jestem na pewno upierdliwy, ale jeśli 

uchwała jest do zaopiniowania to szukam dziury w całym i tutaj tych dziur trochę znalazłem, 

wiec chyba lepiej teraz to poprawić, niż ktoś ma zwrócić nam uwagę. W § 2 ust. 2 używa 

się określenia „załącznik”, a za chwilę w § 3 w ust.2 „załącznik nr 1” i załącznik jest 

ponumerowany – jest tylko jeden załącznik, więc po co numerować, skoro jest jeden, więc 

te „1” należałoby wyeliminować. Kolejny drobiazg w § 3 ust 2 w końcówce  zdania mamy 

„określa Burmistrz Miasta Gostynina w zarządzeniu lub zarządzeniach” – liczba pojedyncza 

i mnoga, a za chwilę, w następnym ustępie już tylko liczba mnoga występuje, a wiec po co 

dwukrotnie pisać w zarządzeniu i zarządzeniach. W załączniku do uchwały w § 2 

„Niniejsze Zasady”- dlaczego jest wielka litera w słowie zasady, w ostatnim paragrafie tego 

dokumentu „zasady” są pisane już małą literą.  Przecinki są zmorą, w podpunktach piszemy 

środniki nie przecinki – tak jest w § 3 i § 6. W § 4 ust 1 i dalszych są wstawiane nawiasy. W 

§ 6 ust.1 nie widzę potrzeby, żeby powtórzyć kwotę 250.000,00 zł. na realizację projektów, 

przecież ona jest w uchwale w § 1 ust. 2. Dziwnie też brzmi w § 6 ust. 2 w nawiasie  

dopisek (o ile to konieczne) – albo jest to dokumentacja wymagana, albo nie, kiedy jest 

potrzebna, kiedy jest nie potrzebna. Następnie w § 7 ust. 6 używa się pojęcie „zespół”, które 

nie jest wyjaśnione, dopiero później w §  9 jest po raz pierwszy takie określenie „zwanym 

wyżej i niżej zespołem” – takie wyjaśnienie jest w § 9 ust. 1 pkt.4. Później ust.12 bo nie 

wiem do czego on zmierza w § 9. Uważam, że ta uchwała nie jest dopracowana i 

wnosiłbym o odesłanie do dalszych prac. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Może Pan Mecenas zabierze głos. 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Zgadzam się z jednym z tych zastrzeżeń, bylibyśmy 

wdzięczni gdyby kiedyś Pan Wróblewski  nie na sesji zgłaszał te uwagi interpunkcyjne w 

ostatniej chwili. One tak naprawdę nie mają większego znaczenia dla treści merytorycznej 

tej uchwały, zgadzam się tylko z tym co Pan radny zauważył mianowicie § 9 ust 12, 

powinno być w ust. 7 i ust. 11, to jest literówka, która wcześniej nie została wychwycona. 

Ten projekt dojrzewa przez kilka lat, różni się w szczegółach i nastąpiło prawdopodobnie 

przesunięcie numeracji. Pozostałe zastrzeżenia mają charakter nie merytoryczny, a tylko 

kosmetyczny i byłoby miło gdyby Pan Radny zgłosił te uwagi wcześniej, bo gdyby to 

nastąpiło np. 2 godz. przed sesją to wówczas można byłoby tą kosmetykę urządzać. Na 

merytoryczną treść nie ma to wpływu, że zdaniem Pana Radnego po punkcie powinien być 

przecinek, a nie średnik. Moja opinia na temat przeprowadzenia konsultacji jest 



powszechnie znana, jeżeli celem Pana Radnego jest, żeby te konsultacje się nie obyły, to 

faktycznie możemy nad tym popracować jeszcze klika miesięcy i wtedy nie będziemy mieli 

czasu, żeby te konsultacje przeprowadzić. To nie są zastrzeżenia merytoryczne, jedyny błąd 

z którym ja się zgadzam, to było przytoczenie ust.12 zamiast ust.11 wiec zgłaszamy to jako 

autopoprawkę i prosimy o głosowanie uchwały z tą autopoprawką. Co do reszty, to tylko 

kosmetyka, jest to rozbudowana uchwała, której projekt  Państwo otrzymali jakiś czas temu. 

Doceniam wnikliwość i zaangażowanie Pana Radnego Wróblewskiego w to, żeby wszystko 

było piękne interpunkcyjnie, ale bylibyśmy wdzięczni za uwagi nieco wcześniej. Na etapie 

głosowania te poprawki nie mają znaczenia, nie mają merytorycznego wpływu na treść 

uchwały.  

 

Radny Stanisław Wróblewski – Nie ma żadnego zagrożenia, że konsultacje nie odbędą się, 

ponieważ  w § 3 uchwały mamy termin wyznaczony do 10 listopada, a wiec nie widzę 

problemów, żeby poprawić uchwałę i nie robić czegoś na brudno i na czysto dla potrzeb 

sesji, żeby przedstawiać uchwałę niedopracowaną, a dla potrzeb Wojewody była ona już 

dopracowana.           

Adwokat Tomasz Stefaniak – Chodzi mi tylko i wyłącznie o interpunkcje, a nie wiem, czy 

Pan Radny zdaje sobie sprawę, z tego ile trwa przeprowadzenie całej procedury z 

ogłoszeniami, zgłoszeniami projektów, akcją promocyjną itd. Możemy przeprowadzić to na 

szybko w ciągu miesiąca, ale skutek będzie żaden.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Ogłaszam 10 min. przerwy na 

poprawienie błędów pisarskich.  

          (po przerwie…)  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czy wszystkie uwagi zastały 

naniesione Pana Radnego Wróblewskiego do uchwały?  

Radny Stanisław Wróblewski – Tak, te które powinny być.  

      (obrad opuściła Radna Anna Wysokińska…)  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – To przejdziemy do głosowania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – treść uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

Za podjęciem uchwały  wraz z autopoprawkami głosowano następująco: 

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

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



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

Wróblewski Stanisław. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 76/X/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 9    

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 

kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru 

opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.  

 

       

  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo w uchwale w sprawie 

wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie 

Miasta Gostynina wprowadzamy nowe brzmienie w § 4 ust 3. W poprzedniej uchwale ustęp 

ten brzmiał: „termin płatności dla Inkasenta jest pierwszy dzień roboczy tygodnia, 

następujący po  tygodniu w którym opłata targowa została pobrana. Inkasent dokonuje 

wpłaty pobranej opłaty targowej w kasie urzędu lub bezpośrednio na właściwy rachunek 

Urzędu Miasta”. W tej chwili nowe brzmienie tego ustępu brzmi ”Inkasent dokonuje wpłaty 

pobranej opłaty targowej w kasie urzędu lub bezpośrednio na właściwy rachunek Urzędu 

Miasta  Gostynina w terminie  7 dni od dnia, w którym opłata ta została pobrana” – został 

doprecyzowany ten zapis.  

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – treść uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Za podjęciem uchwały  wraz z autopoprawkami głosowano następująco: 

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

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

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

Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław. 

Wstrzymało się- 0  



UCHWAŁA NR 77/X/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Do pierwotnego projektu uchwały zostały 

zgłoszone na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poprawki. Uchwała została 

zaopiniowana pozytywnie.  Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 18.008,00 zł i zwiększa 

się o kwotę 140.000,00 zł.  Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69.419.177,55 zł: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 68.976.685,55 zł. 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.008,00 zł do kwoty 442.492,00 zł. 

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 

rok. 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 90.498,00 zł i zwiększa się o kwotę 561.066,00 

zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72.322.766,61 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 28.240,00 zł i zwiększa się o kwotę 

451.566,00 zł do kwoty 66.570.957,61zł, 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 62.258,00 zł i zwiększa się o kwotę 

109.500,00 zł do kwoty 5.751.809,00 zł. 

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok. 

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 348.576,00 zł, tj. do kwoty 

2.903.589,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki 

w kwocie 1.758.232,00 zł i z wolnych środków w kwocie 1.145.357,06 zł. 

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 348.576,00zł, z tytułu wolnych 

środków.  

Przychody po zmianie wynoszą 4.275.589,06 zł (3.130.232,00 zł –  kredyt i pożyczka, 

1.145.357,06 zł – wolne środki) i rozchody w wysokości 1.372.000,00 zł (spłata wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do 

niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i 

rozchody budżetu w 2019 roku. 

Dochody bieżące budżetu Miasta: 

 w dziale 921 zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie 



przekazanej informacji w dniu 17 maja 2019 roku przez Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznaniu dofinansowania na realizację 

przedsięwzięcia pn. “Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami 

czterech Ewangelistów znajdujących się w  budynku dawnej cerkwi pw. Św. Michała 

Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim”. 

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

 w dziale 801 zmniejsza się  o kwotę 18.008,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

dofinansowanie przedsięwzięcia pn. “Wykonanie dokumentacji projektowej 

dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej” w 

ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

 w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 54.155,00 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (zakup usług pozostałych), 

 w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł, na wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

(zakup usług pozostałych), 

 w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł, wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych w zakresie administracji, z tego: 

1) o kwotę 4.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 

2) o kwotę 13,500,00 zł zakup zakup usług pozostałych, 

 w rozdziale 75616 zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł, na wydatki związane z wypłatą 

wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, 

 w rozdziale 80106 zmniejsza się o kwotę 800,00 zł dodatkowe wynagrodzenie 

roczne pracowników zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej nr 5, 

 w rozdziale 80110 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie 

roczne pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 5, 

 w rozdziale 80148 zmniejsza się w łącznej kwotę 900,00 zł, w tym:  

1) kwotę 700,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 

zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1, 

2) kwotę 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 

zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3, 



 w rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 7.600,00 zł na dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji 

Przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania NSZZ 

„Solidarność na podstawie porozumienia z Gminą Gostynin). Zmianę ujęto w 

załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów 

publicznych w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 

 w rozdziale 85219 zwiększa się w łącznej kwotę 81.660,00 zł, w tym:  

1) zwiększa się o kwotę 83.900,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na 

ubezpieczenie społeczne, 

2) zmniejsza się o kwotę 2.240,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,  

 w rozdziale 85507 zwiększa się w łącznej kwotę 61.900,00 zł, w tym:  

1) zwiększa się o kwotę 37.100,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na 

ubezpieczenie społeczne; zmniejsza się o kwotę 2.700,00 zł dodatkowe 

wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w „Zaczarowanej 

Krainie”, 

2) zwiększa się o kwotę 32.400,00 zł wynagrodzenia osobowe; zwiększa się o 

kwotę 2.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe; zmniejsza się o kwotę 

6.900,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w 

„Bajkowym Zakątku”, 

 w rozdziale 85401 zmniejsza się w łącznej kwotę 700,00 zł, w tym:  

1) kwotę 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 

zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1, 

2) o kwotę 300,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne roczne pracowników 

zatrudnionych w  świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3,  

3) kwotę 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 

zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5, 

 w rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę 10.300,00 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych w zakresie utrzymania zieleni (3.700,00 – zakup materiałów I 

wyposażenia; 6.600,00 zł zakup usług pozostałych), 

 w rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego 

Centrum Kultury na działalność statutową na imprezy miejskie ). Zmianę ujęto w 

załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.,  

 w rozdziale 92120 zwiększa się o kwotę 186.311,00 zł wydatki na zakup usług 

remontowych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich fresków 



z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi 

pw. Św. Michała Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku 

Gostynińskim”. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów 

zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem 

nr 6 do niniejszej uchwały, 

 w rozdziale 92695 zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł wydatki na zakup usług 

pozostałych. 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

 w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany: 

1) zdejmuje się z Załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania 

inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Aktywne przejście dla pieszych 

w ul. Kościuszki” w kwocie 30.000.00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. 

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

2) wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 

zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Wykonanie 

aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek na przedłużeniu ciągu pieszego do 

ul. Stodólnej” i ustala się środki w kwocie 30.000,00 zł. 

3) wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 

zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Opracowanie 

koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na 

odcinku 350 m” i ustala się środki w kwocie 18.000,00 zł. 

 w rozdziale 80132 zmniejsza się o kwotę 32.258,00 zł przedsięwzięcie pn. 

„Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb 

funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”. Zmianę ujęto w Wykazie 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

 w rozdziale 92116 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na dostosowanie budynku po byłym Gimnazjum nr 2 dla potrzeb 

Miejskiej Biblioteki Publicznej” i ustala się środki w kwocie 61.500,00 zł. Zmianę 

ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

5. Przychody budżetu Miasta: 



 zwiększa się o kwotę 348.576,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 

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

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych i przeznacza się na pokrycie deficytu. Zmianę wprowadzono do 

załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – treść uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Za podjęciem uchwały  wraz z autopoprawkami głosowano następująco: 

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

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

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

Wróblewski Stanisław. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 78/X/2019  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.   

 

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 

grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo w tej uchwale dokonujemy 

zmian takich jak w poprzedniej uchwale, którą podjęliśmy przed chwilą, ale również 

Zarządzeniem Burmistrza z 24 maja br., a mianowicie, który zwiększa plan dochodów i 

wydatków bieżących o kwotę 56.342,50 zł. z tytułu dotacji celowej, otrzymanej z budżetu 

Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na organizację i 

przeprowadzenie wyborów do Parlamentu na kwotę 50.800,00 zł. oraz na kwotę 5.542.50 zł. 

z tytułu dofinasowania zadań bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarski Wodnej na realizację zadania pn. „usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na 

terenie miasta Gostynina”. Również dokonuje się przeniesienia pomiędzy klasyfikacją 

budżetową na kwotę 43.900,00 zł. z dodatkowego wynagrodzenie rocznego w placówkach 

oświatowych na wypłatę dla pracownika przedszkola kwota zasądzonych wyrokiem sądu 



oraz na koszty sądowe. Przenosimy kwotę 1.100,00 zł. z wydatków na pozostałą działalność 

w gospodarce komunalnej na zwiększenie wkładu własnego w realizacji zadania „usunięcie 

i unieszkodliwienie azbestu na terenie Miasta Gostynina”. W wyniku zawartych umów 

zostały zmniejszone limity przedsięwzięć, które są dość szczegółowo opisane.                

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – treść uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Za podjęciem uchwały  wraz z autopoprawkami głosowano następująco: 

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

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

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

Wróblewski Stanisław. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 79/X/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.   

 

Do punktu 12  

Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Protokół zostały wysalany Państwu 

mailowo. Czy są jakieś uwagi do protokołu?  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco: 

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 

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

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

Wróblewski Stanisław. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty.  

 



Do punktu 13  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Chciałbym przypomnieć, iż przed 

poprzednia sesją Pan Radny Stanisław Wróblewski złożył jedna interpelację i dwa 

zapytania. Na sesji odpowiedź została udzielona w sposób ustny na jedno z zapytań, 

natomiast na interpelacje i na drugie zapytanie Pan radny otrzymał pisemną odpowiedź w 

okresie międzysesyjnym. Czy Pan Radny życzy sobie , aby odczytać odpowiedzi?  

Radny Stanisław Wróblewski – Nie ma takiej potrzeby.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z 

odpowiedziami, to na stronie internetowej i w BIP Urzędu Miasta są one zamieszczone. 

Poproszę Pana Burmistrza o odpowiedź na pytania zadane w trakcie sesji.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pan Arkadiusz Szulczewski pytał o ulice Norwida? 

– Z informacji uzyskanej z wydziału na chwilę obecną na ul. Norwida są tylko 3 lampy 

oświetlenia ulicznego, ostatni słup zlokalizowany jest  przed budynkiem oznaczonym nr 6. 

W ramach planowanej modernizacji oświetlenia nie ma tam możliwości powieszenia lampy 

na tej ulicy z uwagi na brak sieci w kierunku torów kolejowych. W związku z tym 

najbardziej rozsądnym działaniem byłoby postawienie lampy solarnej na wzór ul. Kraśnica, 

Wesoła, Kolejowa. Koszt takiej lampy wynosi około 7.500,00 zł., na ten moment środków 

w budżecie nie ma przewidzianych, wiec, albo przy projektowaniu budżetu na 2020 rok, 

ponieważ w tym roku będzie ciężko. Pan Radny Stanisław Lewandowski pytał o kwestię 

miejsc pracy, chodzi o zakład ELGO – Wyjaśnię, myślę, że też Pan Mecenas mnie wesprze 

od strony prawnej, były ogłaszane dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości przez syndyka. 

Za każdym razem żaden oferent nie zgłaszał się do zakupu tych terenów, być może teren 

był nieatrakcyjny, lub cena za wysoka. Planowana jest kolejna wizyta w Ministerstwie 

Rozwoju, aby w dalszym ciągu podnosić temat ELGO. Przypomnę, że na terenie Gostynina 

oprócz Pani Minister, byli Przedstawiciele Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy 

oglądali tereny po ELGO. Zostały wysłane wszelki dokumenty jakimi dysponowaliśmy i 

dysponujemy, żeby móc pozyskiwać inwestorów na ten teren. Nie jest to łatwe, ale 

będziemy robili wszystko, aby przekonywać, do zainteresowania tymi terenami. Pan Radny 

Lewandowski pytał także o pośrednictwa w sprzedaży na rzecz miast? – na to pytanie 

proszę o odpowiedź Pana Mecenasa Stefaniaka. 

Adwokat Tomasz Stefaniak – ELGO jak wiadomo jest w upadłości, tym zarządza syndyk i 

to on ten majątek sprzedaje, likwiduje itd. Tak jak pan Burmistrz wspomniał, mogą być 

prowadzone działania mające na celu zainteresowanie inwestorów tymi terenami, czy 

kojarzenie ich z syndykiem, ułatwianie nawiązania kontaktu, ale o żadnym pośrednictwie 

nie może być mowy, zwłaszcza, że syndyk też jest związany procedurami prawa 

upadłościowego i ta sprzedaż musi odbywać się w ramach pewnych procedur.   

 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wznowienie produkcji, która 

odbywała się w ELGO do roku 2016 na tych urządzeniach, nie jest już możliwe. Część 

urządzeń została sprzedanych, a te które pozostały niestety zostały pozostawione w takim 

stanie, że nie nadają się już do użytku, nie były one objęte chyba żadną konserwacją. Nadal 

uważamy, że teren jest atrakcyjny, jako teren dalej komplementarny, czyli działa kotłownia, 

działa ujęcie wody, działa oczyszczalnia ścieków, działają stacje transformatorowe, teren 

jest w pełni uzbrojony. Hale mają wygląd zróżnicowany, starsze wyglądają nieco gorzej, ale 

jest też prawie nowy magazyn, także teren jest dalej atrakcyjny.          

 

Do punktu 14  

Sprawy Różne.  

Radny Czesław Jaśkiewicz – Na osiedlu Wspólna za kortami tenisowymi jest działka 

miejska wzdłuż rzeki – rosną tam dwie duże wierzby, o kilku konarach, po deszczach pod 

ciężarem wody spadającej na liście, bardzo się twe konary pochyliły nad chodnikiem, już 

prawie nie ma jak przejść. Druga kwestia – chyba dzierżawca Zalewu źle dzieli wodę, upust 

robi, woda powinna płynąć rzeką w stronę miasta i do zalewu. Woda jest dopuszczona do 

zalewu, a od ul. Zakładowej ze 400 metrów zrobił się zastój. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Sprawdzimy to, teren zbiornika jest we władaniu 

gminy, ale sprawdzimy to.   

Radny Bogdan Ozimek -  Sprawa dojazdu do cmentarza, w soboty o godz. 9:00 jest 

możliwość dojazdu do cmentarza, chodzi o osoby starsze i niepełnosprawne, które jeżdżą i 

robią porządki na cmentarzu, ale nie mają one możliwość powrotu, jak można byłoby 

rozwiązać ten problem?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Sprawa dojazdów jest skomplikowana, PKS 

przedstawił ofertę miastu na komunikację i ta oferta za którą miasto do tej pory nie 

przewiduje dodatkowych punktów, a wręcz przeciwnie niektóre kursy mają być ograniczone. 

Jest to kwota 13.000,00 zł. w skali miesiąca, jest to pewnie związane ze zwiększeniem 

umowy na obsługę komunikacji, a czy jest to racjonalne, wydaje mi się, że nie. 

Komunikacja, która jest, jest łączona z innymi kursami, które mają miejsce na terenie gminy 

i to jest największy problem, bo jeśli zrobilibyśmy tylko wyłącznie komunikację miejską, to 

usługa byłaby wyższa.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Kupujemy usługę w firmie prywatnej, 

na drugim biegunie jest organizacja własnego transportu w oparciu o własny tabor z 

własnym zarządzaniem, zalety są oczywiste obu rozwiązań, ale oczywiste są też wady. 

Wydajemy kwotę 9.204,00 zł. miesięcznie, razy 12 miesięcy czyni kwotę roczną, może nie 

duże pieniądze, ale usługa jest taka jaka jest, PKS tłumaczy, że za te pieniądze nie ma 

możliwości ulepszyć tej usługi. Oczywiście gdyby organizować własny tabor, własną 



spółkę, wówczas na pewno poprawilibyśmy sytuację, natomiast trzeba liczyć się z tym, że 

wówczas pewnie nie będzie to 9.000,00 zł., tylko kwota  znacznie większa, zaleta byłoby to, 

ze moglibyśmy reagować na takie zjawiska. Może zaapeluję do Pana Stanisława 

Lewandowskiego, aby do sprawy transportu wrócić na komisji i porozmawiać w tej kwestii.          

Radny Bogdan Ozimek – Przypomnę, że chodzi głównie o soboty.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę Państwa zacznę od ogłoszenia o 

Miejskim Dniu Dziecka, w imieniu Pana Burmistrza, Wydziału Promocji i Pani Dyrektor 

Miejskiego Centrum Kultury zapraszam na te uroczystości. Wpłynęło również zaproszenie 

Stowarzyszenia Miłośników Zalewu Piechota do organizacji dnia dziecka – odczytano treść 

zaproszenia.   

Kolejna sprawa dotyczy korespondencji z Państwem Franciszkiem i Heleną Pawlak – 

wpłynęło pismo, kierowane do Burmistrza Miasta Gostynina i do Radnych, Państwo 

otrzymaliście te pismo. W piśmie Pani Helena i Franciszek Pawlak definiują kto jest 

sprawcą przestępstwa i konkluzją, że sprawcą przestępstwa jest Burmistrz Miasta Gostynina 

-  odczytano treść pisma, które stanowi załącznik do protokołu.  

Całość pisma jest do wglądu. W podobnym tonie Państwo otrzymaliście pismo wcześniej, 

też było ono odczytane - pozwoliłem sobie skierować odpowiedź do Państwa Heleny i 

Franciszka Pawlak na pismo z dnia 27 marca 2019 roku – treść odpowiedzi na pismo 

zostało odczytane i stanowi załącznik do protokołu.  

Burmistrz Miasta  Paweł Kalinowski – Znacie Państwo sprawę, pewnie dość dokładnie, 

dopowiem tylko, że w czerwcu odbędzie się rozprawa przed Sądem Dyscyplinarnym w 

Warszawie. Jest to sprawa, którą ja skierowałem przeciwko Panu Pawlakowi, już kiedyś 

Pan Pawlak został ukarany upomnieniem, zobaczymy co będzie tym razem.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę Państwa, na poprzedniej sesji 

odczytywałem pismo w sprawie skargi Pana Krzysztofa Goliszewskiego, chodziło o to, ze 

Pan Goliszewski skarżył się na to, iż jego skarga została umieszczona na jednym z portali 

gostynińskich – udzieliłem odpowiedzi do Pana Wojewody w tym temacie – treść 

odpowiedzi została odczytana i stanowi załącznik do protokołu.  

Wojewoda również skierował do Rady Miejskiej pismo – treść pisma została odczytana i 

stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Staram się na pisma odpowiadać, ale 

nie podejmuje decyzji jednoosobowo, więc jeśli są to sprawy merytoryczne, to kieruje je na 

właściwe komisje, jeśli trudno je przypisać odpowiedniej komisji, wówczas są one 

odczytywane w sprawach różnych.    

Do punktu 15  

Zamknięcie obrad.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam obrady X sesji Rady 

Miejskiej VIII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.  

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Andrzej Hubert Reder  

           

 

  

 

 


