
PROTOKÓL NR III/2014
z posiedzenia III sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie odbytego

w dniu 8 grudnia 2014 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1020.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus –  Witam Państwa  serdecznie.
Witam  pana  Pawła  Kiełbasę  Przewodniczącego   Miejskiej  Komisji  Wyborczej  oraz
Wiceprzewodniczącego  Pana  Zygmunta  Gierulę.  Proszę  o  wręczenie   zaświadczenia  o
wyborze Pana Pawła Kalinowskiego na Burmistrza Miasta Gostynina. 

Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  Paweł  Kiełbasa dokonał  wręczenia
zaświadczenia o wyborze Pana Pawła Witolda Kalinowskiego na Burmistrza Miasta.
 

Do punktu 1

Otwarcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Otwieram obrady III sesji Rady
Miejskiej w Gostyninie – VII kadencji. Witam Pana Wojciecha Jasińskiego Posła na Sejm RP,
Senatora  Pana  Marka  Martynowskiego,  witam  Pana  Tomasza  Matuszewskiego  Starostę
Powiatu  Gostynińskiego,  serdecznie  witam  Pana  Pawła  Kalinowskiego  nowo  wybranego
Burmistrza  Miasta.  Witam  wszystkich  pracowników  Urzędu  Miasta  Gostynin,  witam
mieszkańców Gostynina oraz media. 

Do punktu 1

Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus –  przedstawię  porządek obrad
sesji, zwołanej przez Komisarza Wyborczego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – odczytał porządek sesji



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – czy ktoś z państwa ma uwagi do
proponowanego porządku.?

Nie zgłaszano uwag i propozycji zmian.

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowano następująco:
za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się - 0

Porządek przyjęto.

Do punktu 1

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – proszę wszystkich Państwa o
powstanie.  Proszę  Pana  Pawła  Kalinowskiego  nowo  wybranego  Burmistrza  o  złożenie
ślubowania.

Pan Paweł Kalinowski nowo wybrany Burmistrz Miasta Gostynina złożył ślubowanie.

Rota ślubowania. 
„Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony  mi  urząd  sprawować  będę  tylko  dla  dobra  publicznego  i  pomyślności
mieszkańców miasta”.    „Tak mi dopomóż Bóg”.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Parlamentarzyści, Panie Starosto, panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, pracownicy Urzędu Miasta, mieszkańcy Gostynina. Z dużą
satysfakcją  a  jeszcze  większą  odpowiedzialnością  staję  przed  Państwem  jako  nowo
zaprzysiężony  Burmistrz  Gostynina.  Bycie  Włodarzem  Miasta  to  nie  tylko  zaszczyt.
Piastowanie  stanowiska  Burmistrza  to  przede  wszystkim  służba  i  praca,  którą  z  pełną
świadomością podejmuję w myśl łacińskiego powiedzenia „Non Est viri timere sudorem”, co
znaczy „nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy”. Znana jest trudna sytuacja w jakiej
znajduje się nasze miasto.  Ponadto wiadomo mi o trudnościach pracowników w Urzędzie
Miasta.  W  ostatnim  okresie  podejmowane  były  decyzje  destabilizujące  funkcjonowanie
poszczególnych  wydziałów  tej  instytucji.  Aby  Urząd  mógł  normalnie  pracować  potrzeba
natychmiast przywrócić wcześniejszą strukturę organizacyjną. Czas na zmiany przyjdzie po
wykonaniu  audytu,  który  mam  nadzieję  rozpocznie  się  jeszcze  w  bieżącym  roku.
Bezwzględnego  prześwietlenia  wymaga  stan  finansów miasta,  nie  można  pomijać  spółek
miejskich.  Audyt  finansowy  pozwoli  ocenić  sprawozdania  finansowe  oraz  poprawność
rozliczeń.  Niezależna  opinia  stworzy  możliwość  określenia,  czy  sprawozdanie  oraz
podejmowane  przez  Urząd  działania  w  zakresie  finansów  są  zgodne  z  przepisami,
standardami i stosowanymi praktykami. Ponadto audyt finansowy pozwoli na wprowadzenie
zmian, które przyczynią się do wielu usprawnień w zakresie funkcjonowania miasta. Będzie



to rodzaj dokonanego bilansu otwarcia dla Burmistrza, który rozdzieli odpowiedzialność za
skutki dotychczasowej polityki oraz za efekty decyzji nowej władzy. Gostyniński samorząd
od kilku lat przeżywa kryzys. szczególnie dramatyczna jest utrata zaufania u mieszkańców.
Bez  zaufania  nie  przetrwa  żadna  idea  czy  instytucja.  Dlatego  konieczna  jest  współpraca
wszystkich  sił,  aby  na  nowo  je  odzyskać.  Szanowna  rado,  od  dziś  to  my  odpowiadać
będziemy za to czy kryzys pogłębimy czy też wprowadzimy nową jakość do funkcjonowania
gostynińskiego samorządu. Pamiętajmy wszyscy,  że to Państwo oraz moja skromna osoba
zostaliśmy powołani przez mieszkańców Gostynina, by im służyć. Każdy z Państwa w swoich
okręgach  wyborczych  otrzymał  największe  poparcie  społeczne.  Ja  natomiast  otrzymałem
największe  poparcie  spośród  kandydatów ubiegających  się  o  stanowisko  Burmistrza.  Nie
możemy tego zmarnować. Tylko współpraca, tylko dialog z obydwu stron może doprowadzić
do  podejmowania  konstruktywnych  uchwał,  podjęcia  kluczowych  decyzji.  Chciałbym
żebyście Państwo o tym pamiętali, że z mojej strony zapewniam dialog, współpracę, w razie
potrzeby  wsparcie.  Innymi  słowy  gabinet  Burmistrza  będzie  gabinetem  przyjaznym  dla
wszystkich radnych rady Miejskiej. Pokażmy  najbliższej kadencji, że stać nas wszystkich na
merytoryczny i wysoki poziom dyskusji. Drodzy mieszkańcy deklaruję przejrzystość działań
Urzędu  Burmistrza,  pracy  rady miasta.  Podkreślam raz  jeszcze  My wszyscy jesteśmy w
służbie dla Was. 

Poseł na Sejm Wojciech Jasiński – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Komisarzu
Wyborczy,  Panie  Burmistrzu,  Panie  Senatorze,  Panie  Starosto,  wielce  szanowni  Państwo.
Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości. Słuchając wystąpienia
Pana  Burmistrza-  trochę  mnie  zbił  z  pantałyku,  że  miałem  powiedzieć  coś  innego,  ale
gratulując i ciesząc się z Pańskiego wyboru – Pańskie wystąpienie uprzytomniło Mi i myślę
wszystkim Państwu podejście bardzo poważne Pana, Panie Burmistrzu do przyjętych przez
siebie obowiązków. Gratulując wyboru, ale także gratulując Państwu Radnym, bo nie miałem
dotychczas tej  możliwości.  Rada w Gostyninie jest prawie całkiem nowa, bo dwie osoby
tylko z poprzedniej kadencji – to świadczy o tym, że przed państwem bardzo wielkie, bardzo
poważne obowiązki. Usłyszałem to tutaj, od Pana Burmistrza i sądzę że państwo jesteście o
tym przekonani, że Gostynin, Ja nie będąc obywatelem nie chcę tego aż tak ujmować, ale był
w  sytuacji  niełatwej,  prawie  całkowita  wymiana  składu  Rady  świadczy  o  tym,  że
społeczeństwo oczekuje niejako nowego otwarcia. Przed Państwem zadanie trudne i Państwo
i pan panie Burmistrzu musicie wszyscy wykazać, że dobrze rozumiecie tą ideę solidarności,
że gmina zgodnie z ustawą to wspólnota samorządowa, a Rada Gminy jest to ciało, które w
imieniu  tej  wspólnoty  ma  zarządzać  wspólnotą  i  służyć  jej.  To  oczywiście  nie  stoi  w
sprzeczności z niezbędna dyskusją na wypracowanie najlepszych decyzji.  W Polsce mamy
dotychczas, wydaje się mało ugruntowane w nas to przekonanie, że różnego rodzaju organy
władzy, organy przedstawicielskie,  organy wykonawcze,  powinny ze sobą współpracować,
nie wyklucza to dyskusji, nie wyklucza to także sporów czasem, bo to jest istotą demokracji,
ale ta współpraca jest niezbędna. Państwo wszyscy, po pierwsze Pan Panie Burmistrzu, ale i
wszyscy radni musicie poznać rzeczywisty stan miasta Gostynina, jeśli się nie zna stanu z
którego  się  wychodzi  nie  jest  się  w  stanie  określić  miejsca  do  którego  trzeba  dojść.  To
wszystko  przed  Państwem,  te  wielkie  zadania  stoją  przed  Państwem,  różny  jest
prawdopodobnie stopień waszego przygotowania zawodowego, ale nie wątpię, że wszyscy



dołożycie najlepszych starań, aby się z tym wszystkim bardzo dobrze zapoznać, aby mieć to
co  nie  było  dobre,  ale  pewnie  były jakieś  elementy,  nie  wiem jak szerokie  dobre i  żeby
utrwalić, wzmocnić to co jest dobre. Musicie, zważywszy na te fakty, o których mówiłem na
początku, przywrócić po pierwsze wiarę społeczeństwa Gostynina w ideę samorządności, bo
bez tego się  nie  da.  Dobrze służyć,  ale i  bez tego żadne społeczeństwo nie  jest  w stanie
ugruntować sobie pewnego poczucia wspólnoty,  to jest  potrzebne i niezbędne zaufanie do
swoich przedstawicieli. Służyć to także mieć swoje własne aspiracje wpływu na stan rzeczy  i
Państwo będziecie je mieli, ale im lepiej tę służbę będziecie wykonywać tym lepiej zasłużycie
na większe zaufanie społeczeństwa. Trudne sprawy oczywiście wymagają przejrzystości w
ich  załatwianiu,   przed  każdym  samorządem  stoją  i  decyzje  te  które  służą  powiedzmy
rozrywce, kulturze, dobrej promocji, ale czasem ten kto je kieruje musi podejmować także
decyzje trudne,  które pozornie służą jednej  części  mieszkańców innej  może mniej,  jednej
części miasta, drugiej mniej, ale takie trzeba podejmować. W skali miasta trzeba podejmować
decyzje jak ulica wcześniej, jaka później, a to już może wywoływać różnego rodzaju napięcia,
aby to wszytko było odebrane jako postawa służby, decyzje powinny być podejmowane w
pewnej  jawności,  powinno  być  przekazywane  społeczeństwu  dlaczego  tak,  a  nie  inaczej.
Powinno społeczeństwo być ugruntowane w przekonaniu o tym, że nawet  trudne decyzje
mają służyć nawet całości miasta, całości społeczeństwa. tego wszystkiego Państwu życzę,
życzę abyście te decyzje podejmowali jak najlepiej, żeby one się okazały słuszne, żeby służba
dla miasta  była i  dla  Państwa i  dla  Pana Panie Burmistrzu,  źródłem satysfakcji  z  dobrze
wykonywanej pracy i żeby wam, żeby Państwu przyniosła uznanie mieszkańców. Tego życzę
na rozpoczęcie  kadencji,  jestem przekonany,  że jesteście  w stanie tym trudnym zadaniom
sprostać,  jestem przekonany,  że  po  czterech  latach  będziecie  mogli  powiedzieć  –  dobrze
wykonaliśmy swoje zadanie. Dziękuje bardzo.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus –  dziękuję  Panie  Pośle  za
życzenia. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos?.

Radny Grzegorz Gospodarowicz – Panie przewodniczący chciałem się zwrócić z prośba o
możliwość odczytania listu od Posła na Sejm Pana Macieja Małeckiego. 

Radny  Grzegorz  Gospodarowicz  odczytał  list  Posła  Macieja  Małeckiego  –  list  stanowi
załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus –  dziękuję  Panu  radnemu  za
odczytanie listu. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.?

Starosta Powiatu Gostynińskiego Tomasz Matuszewski – Szanowni Państwo – króciutko,
aby  dać  czas  Panu  Burmistrzowi  na  konsumpcję  tego  sukcesu,  w  sensie  duchowym,
oczywiście. Najbardziej popularnym wydaniu polityka, każda, i ta najwyższa i ta nasza, to
roztropna troska o dobro wspólne. wydaje się, że powiedzenie tego teraz, tutaj jest potrzebne
po  to  aby  Pan  Burmistrz,  Państwo  Radni  mieli  odpowiedzialność  za  tą  troskę,  pełną
świadomość i  ufam głęboko,  że ta  troska jest  na tyle  silna,  że przełoży się  na konkretne
decyzje. Ze strony władz powiatu chciałbym zadeklarować daleko idącą pomoc, współpracę i



chęć podzielania wspólnej, tej troski o dobro każdego, naszego mieszkańca. Dziękuję bardzo,
jeszcze raz gratuluję.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus –  dziękuję  Panu  Staroście
Powiatu Gostynińskiego.

Do punktu 2

Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus –  czy  ktoś  z  państwa  ma
oświadczenie, komunikat?.

Brak.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – zapraszam Państwa Radnych na
sesję nadzwyczajną w dniu 10 grudnia, godz. 1600. 

Do punktu 3

Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof  Markus – dziękuję Państwu za uwagę.
Zamykam obrady III sesji Rady Miejskiej.

Spisały:
E. Cierpikowska.
A. Piechocka.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Markus


