
                                                        PROTOKÓŁ NR XL/2016

            z posiedzenia XL nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VII kadencji
                                                         z dnia 14 lipca  2016 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 8

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 15:00, a zakończono o godzinie 15:35.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  witam  Państwa  bardzo  serdecznie.
Otwieram nadzwyczajną XL sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie panią Halinę Fijałkowską
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Pana Włodzimierza Frontczaka Naczelnika Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej,
Pana  Tomasza  Stefaniaka  –  Mecenasa,  witam  pozostałych  pracowników  urzędu.  Witam
koleżanki i kolegów radnych. Sesja dzisiejsza została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta
Gostynina.

Przewodniczący odczytał treść wnioski który w dniu 13 lipca 2016 roku wpłynął do Biura Rady
i stanowi załącznik do protokołu sesji. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – w dniu dzisiejszym wpłyną wniosek aby
do dzisiejszego porządku sesji wprowadzić punkt w brzmieniu:   

• Przyjęcie  wniosku dotyczącego ograniczenia  zakresu realizacji  inwestycji  pod nazwą
,,Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej.

Czy ktoś z państwa ma uwagi do porządku.

Radni nie zgłaszali uwag do wniosku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  kto z państwa jest za wprowadzeniem
do porządku sesji wniosku?

za – 8        przeciw – 0       wstrzymujących się – 0



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  wniosek ten znajdzie się w punkcie 4, a
punkt  ,,Zamknięcie obrad” będzie 5.
Przystępujemy do głosowania nad całym porządkiem.

Za przyjęciem porządku głosowano następująco:
za  – 8

                                                                    przeciw – 0
                                             wstrzymujących się – 0
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 187/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w

Gostyninie  z  dnia  24  czerwca 2016r.  w sprawie określenia  terminu,  częstotliwości  i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Przyjęcie  wniosku dotyczącego ograniczenia zakresu realizacji  inwestycji  pod nazwą
,,Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej”  

5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 187/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w 
Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  w  tym  temacie  poproszę  panią
Naczelnik panią Halinę Fijałkowską.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i
Leśnictwa  Halina  Fijałkowska  –  na  wstępie  poproszę  o  wprowadzenie  autopoprawki,  w
projekcie uchwały w paragrafie 1, ustęp 2 będzie miał brzmienie: ,,uchyla się ust. 3 w §1” 

Radny Tadeusz Majchrzak – ale tak mamy. 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i
Leśnictwa Halina Fijałkowska – ale państwo macie, że ,,skreśla się”.
Zmiana ta została ustalona z panią z Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Mecenas Tomasz Stefaniak – pani Naczelnik, pani pozwoli, aby uniknąć nieporozumień, może
przeczytam jak powinien brzmieć zapis paragrafu 1 w omawianej uchwale. 
Punkt 1 ,,w  §1 ust. 1 skreśla się zwrot: ,,z zastrzeżeniem  §1 ust. 3”.
Jest  to  wtedy  jednobrzmiące  i  chodzi  o  to,  że  jest  to  wtedy  bardziej  zgodne  i  nie  mamy
wątpliwości,  że  ten  przepis  w  całości  nie  jest  uchylany,  dlatego,  że  znika  z  niego  to



,,zastrzeżenie”      
Punkt 2: „uchyla się ust. 3 §1”
Punkt 3: „w pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian”
   
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  pani  Naczelnik,  poproszę  jeszcze  o
krótkie  wyjaśnienie,  czemu  po  uchwaleniu  niespełna  dwa  tygodnie  temu  tej  uchwały  jest
zmiana?  

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i
Leśnictwa Halina Fijałkowska – drogą nieformalną otrzymaliśmy sygnał z Regionalnej Izby
Obrachunkowej,  że może nastąpić taka sytuacja,  że cała ta uchwała w całości  może zostać
uchylona, w związku z tym, że są uwagi do zapisu ustępu 3 w paragrafie 1 który brzmiał ,,jeżeli
obowiązek ponoszenia opłaty powstał po terminie określonym w §1 ust. 1 lub nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, opłatę za ten miesiąc należy uiścić w
terminie do 15 dnia miesiąca następnego”.  Przy takim zapisie są takie przypadki, że byłaby
potencjalna możliwość, że właściciel będzie ponosił opłatę w podwójnej wysokości za dany
miesiąc. Dlatego też w trybie pilnym, przed uchyleniem tej uchwały w trybie nadzorczym jest
potrzeba dokonania zmiany zapisu w tej uchwale. Z góry dziękuję panu Przewodniczącemu za
zrozumienie tej sytuacji i państwu za przybycie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – czy są uwagi?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

 
Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

za  – 8
                                                                    przeciw – 0

                                             wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA Nr 200/XL/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Do punktu 4

Przyjęcie  wniosku  dotyczącego  ograniczenia  zakresu  realizacji  inwestycji  pod  nazwą
,,Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej”  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – poproszę pana Naczelnika.

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –
mamy już opracowany projekt budowlany na wykonanie chodnika w ulicy Spacerowej, projekt
ten przeszedł wszystkie szczeble administracyjne, mamy wszystkie pozwolenia i uzgodnienia.
Projekt ten obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem chodnika w tej ulicy po obu
stronach, z kostki betonowej o grubości 6 centymetrów wraz z wjazdami do wszystkich posesji,
zabezpieczenia wszelkich uzbrojeń terenu które się tam znajdują. Kosztorys inwestorski jest na
kwotę 443.847.00 złoty brutto, jest to kwota wyższa aniżeli była planowana w budżecie       

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – a jaka kwota była planowana?



Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –
planowana  była  na  poziomie  105.000,00  zł.,  w  związku  z  tym  rozmawiałem  z  panem
burmistrzem i jest na stanowisku aby to zadanie realizować w całości. Rozmawiałem również z
pana  Skarbnik  i  uzyskałem  informację,  że  w  budżecie  miasta  na  dzień  dzisiejszy  jest
przesuniecie środków finansowych z Gimnazjum Nr 1 w kwocie 30.000 zł. z uwagi na to, że
nie  będzie  tam  wykonywane  projektowanie  przystosowania  dla  osób  niepełnosprawnych,
ponadto  w  SP  Nr  1  były  zaplanowane  środki  w  wysokości  100.000  zł.,  na  wykonanie
zagospodarowania  terenu.  Czyli  środki  z  tych  dwóch  zadań  można  by  przeznaczyć  na
wykonanie tych chodników w ulicy Spacerowej. Pani Skarbnik zwróciła również uwagę na
potrzebę zakupu samochodu dla ekipy pracowników, którzy wykonują naprawy nawierzchni
dróg, na ten zakup potrzebne jest 50.000 zł.,          

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus –  jeśli chodzi o wydatki miejskie
należy patrzeć na całość Gminy Miasta Gostynina. Wiele dróg jest nieutwardzonych, wiele dróg
nie ma chodników, jak na ulicy Spacerowej, Spokojnej, Mazowieckiej. Dobrze byłoby aby te
chodniki powstały po obu stronach ulicy, ale boje się sytuacji, gdzie mieszkańcy z innych ulic
czy też z innych regionów Gostynina będą czekać zbyt długo, stąd ten wniosek aby wykonać
część tej  inwestycji,  bo ta kwota 432.000 zł.,  jest  kwotą nie małą,  tak  aby można później
rozdysponować resztę  środków, nie  wiem czy jeszcze w tym roku budżetowym czy też  w
przyszłym na inwestycje, tak aby ten podział był sprawiedliwy. Wiem, że przy realizacji tylko
części projektu będzie niezadowolenie, ale rozmawiałem z mieszkańcami bo to jest mój okręg
wyborczy to  te  osoby cieszą się,  że  ten chodnik w ogóle powstanie,  dlatego,  że  w okresie
szkolnym jest tam dość spore natężenie ruchu. Ja popieram ten wniosek, aby było wykonanie
części  inwestycji,  musimy  patrzeć  na  całe  miasto,  a  jest  wiele  potrzeb.  Rozmawiałem  z
mieszkańcami, wystosowałem nawet pismo i powiem tak, te osoby które zgłosiły się do mnie
popierają aby powstał  chodnik po jednej stronie ulicy,  później  przekażę panu Naczelnikowi
która miałaby być ta strona, należałoby się jeszcze posilić argumentem po której ze stron jest
mniejsza powierzchnia kwadratowa budowy chodnika, tak aby ta inwestycja nie tylko załatwiła
sprawę wybudowania tam chodnika ale również aby było to rozwiązanie bardziej ekonomiczne.
Nie wiem czy będzie to zgodne, ale pan Naczelnik ma projekt i będzie można to wyliczyć.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  pan Burmistrz uważa, że inwestycja ta
powinna być realizowana w całości, a realizowana z tych pozostałych inwestycji i w tym roku?

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – z
tych środków o których wspominałem.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – ale po przetargu może się okazać, że ten
koszt jest o połowe mniejszy aniżeli był zakładany?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – w
tym momencie  jest  to  kosztorys  inwestorski,  bywało  że  było  znacznie  mniej  ale  też  i  tak
bywało, że było zdecydowanie więcej, ale wydaje mi się, że w tym przypadku ta kwota jest
dość rozsądna.  Ja  ten kosztorys sprawdzałem i  te  kwoty za materiał  i  roboty które  w tym
kosztorysie  są  uwzględnione  są  uzasadnione.  Wszystko  też  zależy  od  ofert  które  wpłyną,
widzimy po przetargach, że tych ofert jest coraz mniej.            

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – a ta inwestycji kiedy byłaby planowana?

(salę posiedzeń opuściła radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska)



Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –
możemy  ogłaszać  w  każdej  chwili,  jak  będziemy  mieli  środki  i  decyzje  to  będziemy  ją
ogłaszali, myślę, że mamy jeszcze taki czas, że zdążymy zrobić ją w całości. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – a gdybyśmy przyjęli taką kolejność, że
przyjmujemy dzisiaj wniosek, ogłaszacie na przykład przetarg na całość i jeśli się okaże, że
całość będzie kosztowało mniej aniżeli w kosztorysie, to wtedy zadecydowalibyśmy czy robimy
w całości czy też w części. A wniosek byłby już, że ograniczamy do jednej strony.      

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i
Leśnictwa Halina Fijałkowska – jeśli mogę uzupełnić, z tego co wiem od pani Naczelnik z
Wydziału Zamówień Publicznych to w pierwszej kolejności powinny być zabezpieczone środki
a  następnie  ogłaszany  przetarg,  a  jeśli  kwota  z  przetargu  byłaby  niższa  to  tę  kwotę  jak
najbardziej można przesunąć na inne zadanie.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – my to wszystko wiemy pani Naczelnik,
tylko,  że  proza  życia  pokazuje  zupełnie  co  innego.  Z  doświadczenia  wiemy,  że  po
rozstrzygnięciu przetargów okazywało się, że ta kwota była niższa aniżeli planowaliśmy i tu
jest dla nas pewna trudność, a są takie, że przewyższają, my mamy z tym kłopot. 

Mecenas  Tomasz  Stefaniak  –  tylko,  że   musimy  mieć  w  budżecie  kwotę  taką  jaka  jest
zaplanowana w kosztorysie inwestorskim.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – no, tak powinno być. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  rozumiem,  że  jeżeli
przyjęlibyśmy  wniosek  o  wykonaniu  części  inwestycji  to  ta  kwota  która  musiałby  być
zabezpieczona uległaby też zmniejszeniu około połowy.    

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – jeśli
przeliczylibyśmy wartość  szacunkową tego  zadania  czyli  ten  kosztorys  i  przeszacowali  dla
połowy zadania to wtedy to zadanie nie nazywałoby się, że budujemy chodnik po obu stronach
ulicy tylko po jednej.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – a może zrobić to dwu etapowo, czyli w
jednym etapie jedna strona, a w drugim etapie druga strona.  

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – jak
to podzielimy to, to nie ma znaczenia, bo zakładam, że do tego zadania powrócimy i ten drugi
etap zrobimy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – tak, ale są jeszcze takie odcinki które
wymagają  zrobienia,  także  może  podzielmy  to  zadanie  skoro  mamy  ograniczone  środki  i
wykonajmy jedną stronę i zróbmy jeszcze inne zadania.  

Radny Tadeusz Majchrzak – są jeszcze miejsca gdzie w ogóle nie ma asfaltu.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i
Leśnictwa  Halina  Fijałkowska  –  na  spotkaniach  mieszkańców  z  panem  burmistrzem
usłyszałam,  że  mieszkańcy  innych  ulic  z  tego  osiedla  występują  z  wnioskami  o  budowę



chodnika  na  ulicy  Słonecznej,  więc  zapewne to  osiedle  będzie  domagało  się  budowy tego
chodnika. Niektórzy mają pretensje dlaczego to ulica Spacerowa będzie miała chodnika a nie
Słoneczna czy też Spokojna.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – to jest już inna kwestia. 

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –
przypomnę, że mieliśmy 105.000 zł.  w budżecie,  80.000 zł.  z tych dwóch zadań o których
wspominałem i rezerwa 270.000 zł., co daje łącznie 455.000 zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – czyli, starczyłoby. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –  od
tej kwoty należy jeszcze odjąć 50.000 zł. na zakup tego samochodu, czyli zostaje 405.000 zł.,
czyli jesteśmy już bardzo blisko tej kwoty.   

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof  Markus –  tylko,  że  mieszkańcom jednej
ulicy  dajemy  100% satysfakcji,  natomiast  inni  przez  to  ich  100% satysfakcji  będą  czekać
bardzo długo, myślę tu na przykład o ulicy 18 – go Stycznia, czy ulicy Bratoszewo.  

Radna Rady Miejskiej Wiesława Radecka –  proszę państwa na ulicy Floriańskiej również
braknie nam środków, a to jest ulica w samym centrum miasta, jaki tu jest przepływ ludzi. 
W tym przypadku jestem za etapowaniem tego zadania.  

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – ale  ulica  Floriańska  miała  wejść  w
program rewitalizacji miasta.

Radna Rady Miejskiej Wiesława Radecka – nie, mamy projekt i jesteśmy już w trakcie i nie
wiemy co będzie dalej.

Radny Rady Miejskiej Jan Głodowski – mówi się o samochodzie, czy to ma być samochód
nowy, czy też z jakimś przebiegiem. Jestem zdania szanowni państwo, że w tej chwili są tak
bardzo dobre warunki. że za gotówkę nie trzeba kupować, a rata leasingowa jest do ustalenia,
należy się tu nad tym zastanowić.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – proszę państwa powróćmy do wniosku.
Ja jestem zdania aby ten chodnik wykonać po jednej stronie ulicy, aby nie wstrzymywać zadań i
móc przystąpić do ogłaszania przetargu. 

WNIOSEK:
▪ Ograniczenie zakresu realizacji inwestycji pod nazwą ,,Budowa chodnika przy

ulicy Spacerowej”  

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:
za  – 7

                                                                    przeciw – 0
                                             wstrzymujących się – 0
Wniosek przyjęto.



Do punktu 4

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  dziękuję  Państwu  za  przybycie  i
zamykam obrady nadzwyczajnej XL sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Spisała:
A. Petz

                                                                                                                          
                                                                           
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 
                                                                                         Andrzej Robacki 

  
                                                   
                                           


