
PROTOKÓŁ NR IV/2014

z posiedzenia IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VII kadencji
z dnia 10 grudnia 2014 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 14

Listy obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600, a zakończono o godzinie 1700.
Do punktu 1
Otwarcie obrad.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  Witam  Państwa  serdecznie.
Otwieram obrady IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. Witam Pana Pawła
Kalinowskiego  Burmistrza  Miasta,  witam  Panią  skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  Panią
Katarzynę Majzner radcę prawnego, Panią Annę Wilińską Zastępcę Biura Organizacyjnego
Burmistrza, Witam serdecznie wszystkich obecnych na sesji Radnych, witam panie z Biura
Rady oraz mieszkańców miasta Gostynina i media.

Do punktu 2
Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  odczytał  proponowany
porządek posiedzenia.
Czy ktoś z Państwa ma uwagi, propozycje zmian porządku obrad?

Brak.

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowano następująco:
za- 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Porządek przyjęto.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjecie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta 

Gostynina.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Podjecie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014.



Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  przedstawiliśmy  Państwu  projekt  uchwały
zmieniający  Uchwałę  Budżetową  na  2014  rok,  w  którym  proponujemy  dokonać  zmian
zarówno  w  planie  dochodów  jak  i  wydatków  budżetowych.  Po  ich  wprowadzeniu  plan
dochodów ogółem zwiększy się  o  kwotę  50.000,00 zł.  zwiększając  tym samym dochody
bieżące. O tę samą kwotę tj. o 50.000,00 zł. zwiększą się wydatki budżetu miasta, w tym
wydatki  bieżące.  Zarówno  dochody  jak  i  wydatki  budżetowe  zwiększą  się  o  środki
pochodzące  z  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  przyznane  na  podstawie
złożonego  wniosku,  w  miesiącu  wrześniu  i  środki  te  zwiększa  plan  finansowy  Szkoły
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 i będą przeznaczone na zakup wyposażenia w
sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne do nauki dla dzieci 6-letnich w tych placówkach. Po
25.000,00  zł.  na  jedną  szkołę.  Tutaj  chodzi  o  to  aby  te  środki  zostały  jak  najszybciej
wprowadzone do budżetu, bo muszą one być wykorzystane jeszcze do końca roku, wiąże się
to  również  z  przeprowadzeniem  zamówień  publicznych  także  trochę  czasu  trwa  ich
wydatkowanie, do 22 grudnia te środki powinny być już wykorzystane. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  czy są pytania do projektu
uchwały.? 
Brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus  – odczytał projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się -0

UCHWAŁA NR 16/IV/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  – przed  przystąpieniem  do
kolejnego punktu porządku obrad ogłaszam 10 min. przerwy.

(po przerwie….)
Do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus  – wznawiamy obrady po przerwie.

W związku z tym, że mamy dwa projekty uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza.
Jeden z propozycjami Klubu radnych Inicjatywa dla Gostynina i drugi z propozycjami Pana
burmistrza. Proszę o przedstawienie projektu uchwały Pana Burmistrza.

 Zastępca  Biura  Organizacyjnego  Burmistrza  Anna  Wilińska –  Szanowni  Państwo
chciałam  przedstawić  uchwałę  Rady  Miejskiej  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla
Burmistrza Miasta Gostynina. Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Gostynina w
następującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze 5.500,00 zł., dodatek funkcyjny 1.500,00
zł., dodatek specjalny 30% 2.100,00 zł., dodatek za wieloletnią pracę 7% - 385,00 zł. łącznie
9.485,00  zł.  Ustawa  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach  samorządowych  oraz
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.  w sprawie zasad wynagradzania
pracowników  samorządowych  określa  obowiązkowe  składniki  wynagrodzenia  oraz
minimalne i maksymalne wysokości (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek
specjalny, dodatek za wieloletnią pracę). Wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. wynagrodzenie zasadnicze według załącznika nr 3, I tabela, lp. 4 stanowiska
wójtów w gminie  powyżej  15.000 do 100.000 mieszkańców w kwocie:  4500 zł  -  6 000,



dodatek funkcyjny według wyżej wymienionej tabeli  maksymalny poziom kwota 2100 zł,
określony w załączniku nr 2 dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej
20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od stażu pracy 7%. Ustalenia wynagrodzenia
na  poziomie  minimalnym  dotyczą  małych  gmin,  w  gminach  do  15 000  mieszkańców
ustawodawca  przewidział  wynagrodzenie  na  poziomie  4 200-5 900.  Na  radzie  miasta
spoczywa odpowiedzialność sprawiedliwego ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Analizując
wynagrodzenia wójtów z terenu powiatu gostynińskiego kwota ta waha się w granicach ok.
10.000 – 12.000 zł. Pełnienie funkcji burmistrza wymaga wiele pracy i zaangażowania, na co
dzień  podejmując  szereg  trudnych  i  ryzykownych  decyzji  i  przedsięwzięć.  Ogrom
odpowiedzialności jaki spoczywa na Burmistrzu to nie tylko Urząd Miasta i sprawy przez
urząd załatwiane. Gostynin to miasto 18 tysięczne, w którym funkcjonują trzy przedszkola,
dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, szkoła muzyczna, cztery jednostki organizacyjne,
dwie  instytucje  kultury  oraz  sześć  spółek  miejskich,  w  których  Burmistrz  zasiada  jako
jednoosobowe  zgromadzenie  wspólników.  Wynagrodzenie  poprzedniego  burmistrza
zamykało się w kwocie 12 297,00 zł odpowiedzialność za miasto, spółki, jednostki, placówki
oświatowe  i  urząd  nie  zmniejszyła  się.  Administracja  państwowa  kieruje  na  jednostki
samorządowe coraz to nowe zadania, a przez to i zrzuca odpowiedzialność za wiele spraw na
włodarzy miast. Mieszkańcy Miasta oraz Państwo jako Rada od nowego Burmistrza oczekują
wiele inicjatywy i działań mających na celu rozwój oraz właściwe funkcjonowanie naszego
miasta. Reasumując wnoszę o podjęcie uchwały zgodnej z przedstawionym projektem. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  proszę  o  przedstawienie
projektu uchwały propozycji Klubu radnych Inicjatywa dla Gostynina. 

Radny  Zbigniew  Chorążek –  zgodnie  z  uchwałą,  którą  przygotowała  Inicjatywa  dla
Gostynina,  ustala  się  wynagrodzenie  dla  Burmistrza  Miasta  Gostynina  w  następującej
wysokości; wynagrodzenie zasadnicze – 5.000,00 zł., dodatek funkcyjny – 800,00 zł., dodatek
specjalny 20% - 1.160,00 zł., dodatek za wieloletnią pracę 7% - 350,00 zł. Powołując się na
rozporządzenie, które przedstawiała nam tutaj Pani, czyli rozporządzenie Rady Ministrów  w
sprawie  wynagrodzenia pracowników samorządowych, uwzględniając tabele załącznik do
tego rozporządzenia, pkt. 4 wynagrodzenie wójta, burmistrza w gminie od 15 tyś do 100 tyś
mieszkańców jest od 4.500,00 zł. do 6.000,00 zł. maksymalny dodatek funkcyjny to kwota
2.100,00 zł. od 0, dodatek specjalny od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.  My  podjęliśmy  taką  decyzję,  że  zaczynamy  od  20%.  Uzasadnienie  naszej
decyzji Inicjatywy dla Gostynina, ponieważ w chwili obecnej jesteśmy nowymi radnymi, nie
znamy budżetu miasta, nie wiemy jakie niespodzianki czekają na nas zaczynamy od zera, Pan
Burmistrz  także  zaczyna  od  zera  piastowanie  swojej  funkcji,  dlatego  postanowiliśmy,  że
wynagrodzenie na takim poziomie na start będzie odpowiednim wynagrodzeniem. Tutaj Pani
też się powołała na wynagrodzenie poprzedniego burmistrza i wójtów  gmin ościennych, czy
gminy Gostynin, są to wynagrodzenia za wieloletnią kadencję i wtedy wynagrodzenie było
wyższe,  z  tym  się  oczywiście  zgadzamy.  Nie  zamykamy  drogi  do  podwyższania
wynagrodzenia Burmistrza, natomiast kwestia rozpoczęcia pracy na takim poziomie według
Inicjatywy dla Gostynina wydaje się odpowiednia. 



Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  otwieram dyskusje,  czy są
pytania. 

Radny Jan Głodowski – szanowni Państwo, koledzy, radni. Wybraliśmy nowego burmistrza,
szliśmy  do  rady  po  to  by  służyć  miastu  Gostyninowi.  Po  trzech  dniach  widzę,  że  już
zaczynamy od obniżenia o 5.000,00 zł. kwotę pensji pana Burmistrza. Mam takie pytanie –
czy Państwo zastanowiliście się jako Inicjatywa dla Gostynina, jakie pobory są w Urzędzie
Miasta  i  czy  nie  będzie  osób,  które  mają  wyższe  wynagrodzenie  jak  będzie  miał  Pan
Burmistrz – to jest moja wątpliwość. Druga moja wątpliwość – słyszałem Pana wypowiedź
Panie Chorążek w Internecie (ponieważ mnie nie było, byłem poza granicami kraju) mówił
Pan pięknie o współpracy radnych IdG z Panem Burmistrzem o czym mówiliśmy od samego
początku i  nie  stawialiśmy żadnych  warunków,  żadnych propozycji  odnośnie  współpracy,
mamy działać wspólnie na rzecz dobra miasta Gostynina. Nie zdziwiłbym się jak gdybyście
Panowie i Panie powiedzieli, że obniżamy sobie kwoty również za radę co najmniej o 50%, w
dodatkach funkcyjnych, zastępców, przewodniczących całej rady jak i zastępców. Tutaj tego
nie słyszę, widzicie, tylko że tu mamy możliwość obniżyć u Burmistrza. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus  – Panie radny, przepraszam, ale
teraz dyskutujemy nad wynagrodzeniem dla Pana Burmistrza. My spotkaliśmy się po to aby o
tym dyskutować,  bardzo możliwe,  ze przyjdzie  czas  na to,  żeby podyskutować o dietach
radnych. 

Radny Jan Głodowski –  z  jednej  strony Państwo lekką ręką obniżacie.  Różnica między
waszą propozycją, a propozycją Pana Burmistrza wynosi 2.000,00 zł. Nie wiem czy jest sens
kruszenia kopii  o to żeby obniżyć po najmniejszej  linii  oporu i  dać najniższą płacę Panu
Burmistrzowi. Jeżeli tak współpraca ma wyglądać to Ja winszuje. Wiemy o tym, że tylko Pan
Burmistrz będzie reprezentował nas w urzędzie, ale i poza miastem, Jak się to będzie miało do
ludzi, którzy jak  tutaj Państwo powiedzieliście z ościennych gmin – to nie jest dodatek za
wieloletnią pracę, że jest wieloletnim Burmistrzem czy Wójtem, tylko to są realne płace jakie
były w naszym otoczeniu. Szczawin 7.500,00 Gostynin 10.000,00 zł. Łąck 10.700,00 zł. tutaj
jest wieloletni Burmistrz, Sanniki 6.600,00 zł. Gostynin 7.300,00 zł. druga kadencja. Moim
zdaniem szanowni Panie i  Panowie uważam, że podejście w ten sposób, że obniżamy do
minimum płace Pana Burmistrza jest niegodne. Nie licuje, tak jak Ja to wiedzę z tej dobrej
współpracy  o  którą  myśmy  prosili,  a  wy  chcecie  stworzyć.  To  Pan,  Panie  Chorążek
powiedział , że jesteście otwarci na współpracę, jeżeli ta współpraca tak jak powiedziałem po
trzech  dniach  ma  się  odnosić  tylko  do  pensji  Burmistrza,  ale  milczymy  o  naszych
wynagrodzeniach to uważam, że jest to niegodne. 

Radny  Zbigniew  Chorążek –  postaram  się  krótko  i  rzeczowo  Panu  odpowiedzieć.
Współpraca Inicjatywy dla Gostynina nie ma nic wspólnego z ustaleniem wynagrodzenia jest
to inicjatywa rady, Państwo też możecie wnosić uchwały i głosujemy jako rada. Nie ma to nic
wspólnego z dalszą współpracą. Nie wiem dlaczego Pan podchodzi w ten sposób. Minimalne
wynagrodzenie  Burmistrza wg załączników o których tutaj rozmawialiśmy to jest 5.670,00
zł. to jest minimalne wynagrodzenie, czyli nie ustalamy minimalnego wynagrodzenia, tylko
ustalamy inne wynagrodzenie na wyższym poziomie. Nie mówiłem, że dodatek funkcyjny



jest  za kilka lat  kadencji,  tylko mówiłem, że burmistrzowie,  którzy są kilka lat   kadencji
wykazali się swoją pracą mogli prosić radę, żeby to wynagrodzenie podnosić. To jest tylko ta
kwestia,  współpraca jest  nadal  otwarta.  My jesteśmy zobligowani  żeby podjąć uchwałę o
wynagrodzeniu  nowego Burmistrza,  nie  o  obniżeniu,  o  wynagrodzeniu,  ponieważ nie  ma
starego Burmistrza, jest nowy Burmistrz i taką uchwałę wnosimy. Przedyskutowaliśmy to, tak
jak wspomniałem wcześniej, rozpoczynamy współpracę, słowa są słowami, a działanie jest
działaniem, jeżeli ta współpraca będzie nam się układała, za trzy miesiące, za pół roku każdy
z  Państwa,  każdy  z  radnych  może  wnieść  uchwałę  o  podwyższeniu  wynagrodzenia
Burmistrza, na to jesteśmy otwarci. 

Radny Jan Głodowski – Szanowny kolego,  jeżeli  Ja patrzę w widełki  – porównywałem
kwoty Burmistrza starego – nie  padły tam moje słowa,  że Burmistrz  miał  ileś  tam tylko
12.297,00 zł. zejście do kwoty  9.485,00 zł. a 7.310,00 zł. różnicy jest 2.175,00 zł. nie jest to
może wysoka kwota, ale to promuje, dlatego zapytałem czy mają tutaj w Urzędzie Miasta –
czy są kwoty kierowników, naczelników wydziałów, wyższe od Burmistrza, którą wy żeście
zaproponowali. Uważam, że jeżeli są to jest to niegodne, dlatego trudno mówić, żeby dyrektor
zarabiał mniej, a niżeli pracownicy, dlatego nadmieniłem właśnie do naszych poborów, do
naszych diet, obniżmy sobie o 50% - trzeba było też z takim wnioskiem wystąpić. Tylko nie
widzę tej inicjatywy z tego tytułu, że My Jemu tak, a sobie to nie. 

Radny Zbigniew Chorążek – dieta radnego w mieście Gostyninie, przyjęta uchwałą wynosi
w tej chwili podstawowa 794,00 zł. funkcyjna – przewodniczącego komisji wynosi 1.086,00
zł.  wiceprzewodniczących  komisji  1.006,00  zł.  przewodniczący  rady  1.987,00  zł.  i
wiceprzewodniczący rady 1.271,00 zł. Dopuszczalna maksymalna kwota diety dla radnych
którzy pracują w gminie od 15 tyś do 100 tyś mieszkańców jest 1.987,00 zł. czyli średnio
wychodzi 40% maksymalnej kwoty diety. W tej chwili Pan Burmistrz przy naszej propozycji
zarabia  około  60%  maksymalnej  swojej  kwoty  wynagrodzenia.  Oczywiście  możemy
dyskutować na temat zmniejszenia kwot diet radnych i Państwo też możecie taką uchwałę
wnosić i wtedy będziemy dyskutować, przedstawiać swoje racje na ten temat. 

Radny Grzegorz Gospodarowicz –  Proszę  Państwa,  chciałem powiedzieć  o  współpracy,
dokładnie dwa dni wcześniej  wszystko wyglądało tak pięknie, nawet się nie różniliśmy, a
teraz okazuje się  - Pan mówi, że za trzy miesiące podniesiemy, a może odwróćmy sytuację,
może po prostu zaufajmy i zobaczymy , jak nie będzie tej współpracy to wtedy obniżymy. Pan
Paweł podczas swojej kampanii wyborczej cały czas mówił, że będzie dążył do tego aby sobie
obniżyć  uposażenie  ponieważ  to  dla  niego  jest  za  wysokie.  Patrzę  na  te  propozycje  to
rzeczywiście  słowa  dotrzymał,  bo  o  ileś  procent  obniżył  w porównaniu  do  poprzedniego
Burmistrza. Teraz Państwo w ten sposób postępujecie? Nie wiem czy to jest jeden element tej
dobrej współpracy na początek.?

Radny Zbigniew Chorążek – tak jak powiedziałem, nie ma to właściwie  nic wspólnego ze
współpracą, Pan Paweł postulował, że będzie obniżał. My przedstawiamy taką propozycję,
jest to nasza propozycja suwerenna, Państwo przedstawiacie inną, Pan Burmistrz przedstawia
inną. Możemy na ten temat głosować, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że łatwiej
jest podnieść wynagrodzenie patrząc na pracę, niż je obniżać. Jeżeli się „nie dogadamy” i



mielibyśmy za trzy miesiące usiąść i obniżyć wynagrodzenie Panu Burmistrzowi to wtedy nie
wiem z czyjej inicjatywy, czy z naszej, czy z Państwa, czy z Pana Burmistrza – to jakby to
wyglądało w oczach mieszkańców. Zaczynamy od pewnego poziomu i podnosimy w górę. Po
raz kolejny powtórzę, nie ma to nic wspólnego z wola współpracy, jest o nasza propozycja,
pan Burmistrz przedstawił swoją, po to jesteśmy rada wybrani aby nad tym głosować.

Radny Jan Głodowski – widzę, że tylko najlepiej pan Chorążek tutaj odpowiada, szkoda że
inni Państwo nie mówią na ten temat. Dzisiaj mówimy o dobrej współpracy, dwa dni temu
słyszałem też Pan mówił o dobrej współpracy, jak pan wyobraża sobie dobrą współpracę?
Ciekawe  jakby Pan  prowadził  swoją  firmę  i  Pan  jako  dyrektor  zarabiał  mniej  jak  Pana
pracownik?  byłby  Pan  szczęśliwy  zapewne  z  tego  tematu.  Dlaczego,  żeście  nie
przedyskutowali, nie zrobili spotkania na temat płacy Burmistrza, nie wypośrodkowaliście,
dlaczego nie poczekaliście na to co powie Burmistrz. Nie my jako Prawo i Sprawiedliwość
występujemy  tutaj  z  wnioskiem  o  podwyższenie,  czy  obniżenie  –  Pan  Kalinowski  jako
Burmistrz, który deklarował non stop dobą współpracę. „Jaka będzie dobra współpraca” – co
to  ma  znaczyć,  mamy działać  na  rzecz   dobra  naszego  miasta  Gostynina,  wszyscy  bez
względu czy nam się to podoba, czy nie. Nie może być sytuacji takich, jakie były poprzednio,
ludzie  mają  już tego dość.  Nie może być  sytuacji,  ze  jedni  będą mówili  ciągle  nie,  albo
będziemy mówili „bo my mamy siłę” jak już nam powiedziano kiedyś , to my i tak zrobimy
co będziemy chcieli. Tak – jesteście w stanie Państwo przegłosować wszystko, nie wiem czy
tylko  jest  to  uczciwe,  zgodne  z  waszym  sumieniem.  Jeszcze  raz  proszę  Państwa  o
zweryfikowanie swojej  decyzji  –  i  jeżeli  tak to  o przyjęcie  uchwały Pana Kalinowskiego
Burmistrza Gostynina. 

Radny  Zbigniew  Chorążek –  wypowiadam  się  w  imieniu  Inicjatywy  dla  Gostynina,
ponieważ  zostałem  wybranym  rzecznikiem  prasowym  Inicjatywy  dla  Gostynina.  Poziom
wynagrodzenia  o  którym mówimy i  współpracy –  pieniądze  w tej  chwili  zaoszczędzimy
możemy przeznaczyć na coś innego np. na szkoły. Jeżeli mówi Pan o firmie która zatrudnia
dyrektora i daje mu mniejsze wynagrodzenie to każdy pracownik w firmie dostaje mniejsze
wynagrodzenie aby móc się wykazać. Nie wolno porównywać firmy prywatnej z Urzędem
Miasta i z budżetem miasta, bo jest inne rozliczanie budżetowe i inne funkcjonowanie tej
jednostki. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus  – zarządzam 15 min przerwy.

(po przerwie ……..)

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  – wznawiamy  obrady  po
przerwie, czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos.?

Radny  Jan  Głodowski –  mówiliśmy tutaj  o  Panu  Burmistrzu  o  jego  pensji,  o  tym,  że
perspektywa  przed  nim ,  że  może  zarabiać  więcej.  Porównywałem  ilość  mieszkańców  i
uposażenie wójtów, wójta gminy Gostynin, ale odpowiedzialność za miasto 18 tyś gdzie są
przedszkola, szkoły,  gdzie jest wiele spółek za które będzie odpowiadał bezpośrednio Pan



Burmistrz, nie my tu – tylko Pan Burmistrz. Dlatego jeszcze raz proszę o zweryfikowanie
swojej decyzji i byłoby miłe i wspaniałe gdybyśmy się dogadali i pobory Pana Burmistrza
aczkolwiek  już  okrojone,  ale  były  na  poziomie  tych  pieniędzy  które  zaproponował  Pan
Burmistrz. 

Radna Urszula  Pieniążek –  chciałam podkreślić,  że  jest  sześć  spółek  w  mieście,  gdzie
będzie pracował Pan Burmistrz i bez dodatkowego wynagrodzenia.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – dyskusja niezwykle gorąca, nie ukrywam, że bardzo
trudna dla mnie. Proszę Państwa, bycie Burmistrzem to nie pieniądze, to nie są pieniądze,
żebyście Państwo pamiętali, że bycie Burmistrzem to przede wszystkim praca, służba, czy 9
tyś , czy 7 tyś, czy 8 tyś  - proszę Państwa dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Wasze
deklaracje, ze jak się Pan Burmistrz wykaże, jak będzie z nami współpracował, to my mu
będziemy podnosić. Nie proszę Państwa – ja tak nie chcę. Ja chcę wyciągać i robię to po raz
kolejny,  wyciągnąć  do  was  dłoń,  bo  zależy  mi  na  mieście,  nie  na  tym  czy  będę  tym
Burmistrzem przez rok, czy przez pół roku. Słyszę różne głosy na ten temat, nie wiem pewnie
to są plotki? miejmy nadzieję, ze tak. Mi zależy na mieście. Faktycznie przed wygraniem
wyborów  deklarowałem,  że  wynagrodzenie  obniżę  w  stosunku  do  wynagrodzenia  Pana
Burmistrza Śniecikowskiego – chciał, czy nie chciał, tak będzie, także Mój postulat zostanie
zrealizowany. Powiem Państwu szczerze, od serca – jest mi przykro, że darzycie mnie na
wstępie,  w  trzecim  dniu  urzędowania  tak  niskim  kredytem  zaufania.  Powtarzałem
kilkakrotnie,  że  zależy  mi  na  współpracy  z  wami,  mi  nie  chodzi  o  pieniądze  tylko  o
współpracę  z  wami.  Nie  wiem co myśleliście  sądząc  o  obniżeniu,  o  5  tyś  zł.  o  zmianie
wynagrodzenia w stosunku do pana Burmistrza. Czy chcieliście „mieć na mnie haczyk”  jak
będę się wykazywał to mu podniesiemy – Ja będę się wykazywał, bo zależy Mi na mieście.

Radny Zbigniew Chorążek – dziękuję panie Burmistrzu, że Pan tak powiedział, bo nasza
dyskusja tutaj  była  niepotrzebna.  Mogliśmy w sumie usiąść wcześniej,  powiedzieć,  że od
takiego  momentu  zaczynamy od tej  kwoty i  byśmy niepotrzebnie  tutaj  dyskutowali.  Pan
powiedział,  że Panu nie zależy,  że Pan będzie robił  to co pan robi,  my też.  My mamy w
zadaniu  przygotowywać  Panu  uchwały,  które  Pan  będzie  wykonywał.  Musimy
współpracować nie ma innej opcji, dlatego podnoszenie emocji w trzecim dniu musieliśmy od
czegoś zacząć, przedyskutowaliśmy wcześniej, taką podjęliśmy decyzję, być może następnym
razem jak będziemy dyskutować wspólnie i będziemy dochodzić do jakiegoś kompromisu.
Pan powiedział, że nie zależy Panu na pieniądzach i możemy przeznaczyć na coś innego, tak
to odebrałem. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  w  tym  momencie  nie  jest  najważniejsze
wynagrodzenie, w trzecim dniu bycia burmistrzem. Teraz najważniejsze jest miasto.

Radny  Zbigniew  Chorążek –  tak  samo  myślimy.  Ustalamy  nową  pensję,  a  działamy
wielokierunkowo, to jest jedna część działań naszych. Jeżeli Pan uważa, że powinniśmy mniej
zarabiać jako radni, proszę bardzo zwołamy nadzwyczajną sesję i będziemy dyskutować na
ten temat. 



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  przejdziemy do głosowania
odczytam  projekt  uchwały  z  propozycjami  Burmistrza  Miasta  Gostynina  Pana  Pawła
Kalinowskiego. 

Radny Jan Głodowski – jeżeli będą odczytywane uchwały, chciałbym aby te uchwały były
odczytywane imiennie. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus  – kto z Państwa jest za imiennym
głosowaniem?

Za imiennym głosowaniem opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Głosowanie imienne przyjęto.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof  Markus  – odczytał  projekt  uchwały z
propozycjami Burmistrza Miasta Gostynina Pana Pawła Kalinowskiego. 

1) Augustyniak Magdalena – przeciw
2) Bartosiak Michał – przeciw
3) Chorążek Zbigniew – przeciw
4) Dalkowski Witold – przeciw
5) Doral Martyna – przeciw
6) Głodowski Jan – za
7) Gospodarowicz Grzegorz – za
8) Krawiecka Martyna – przeciw
9) Majchrzak Tadeusz – przeciw
10) Markus Krzysztof  - przeciw
11) Pieniążek Stanisław – przeciw
12) Pieniążek Urszula – za
13) Radecka Wiesława – przeciw
14) Rędzikowska – Mystkowska Małgorzata – przeciw

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;
za – 3, przeciw – 11, wstrzymało się- 0

Uchwały nie podjęto.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof  Markus  – odczytał  projekt  uchwały z
propozycjami Klubu Inicjatywa dla Gostynina. 

1) Augustyniak Magdalena – za
2) Bartosiak Michał – za
3) Chorążek Zbigniew – za
4) Dalkowski Witold – za
5) Doral Martyna – za
6) Głodowski Jan – przeciw
7) Gospodarowicz Grzegorz – przeciw
8) Krawiecka Martyna – za
9) Majchrzak Tadeusz – za



10) Markus Krzysztof  - za
11) Pieniążek Stanisław – za
12) Pieniążek Urszula – przeciw
13) Radecka Wiesława – za
14) Rędzikowska – Mystkowska Małgorzata – za 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco
za – 11, przeciw – 3, wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 17/IV/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5
Sprawy różne.

Radny Jan Głodowski – mam prośbę do Pani prawnik o przygotowanie projektu uchwały na
najbliższą sesję z obniżeniem diet radnych o 50%, dla wszystkich radnych, przewodniczących
komisji, wiceprzewodniczących komisji, przewodniczącego rady miasta i zastępcę.

Radny Grzegorz Gospodarowicz – proponowałbym o 60%.

Do punktu 6
Zamkniecie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus  – dziękuję. Zamykam obrady IV 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. Dziękuję za uwagę.

Spisały:
E. Cierpikowska.
A. Piechocka

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Markus




