
                                                        PROTOKÓŁ NR XLI/2016

            z posiedzenia XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VII kadencji
z dnia  28 lipca  2016 roku.

 
Stan Rady – 15
Obecni – 11

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 18:15 a zakończono o godzinie 19:35.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  witam  Państwa  bardzo  serdecznie.
Otwieram nadzwyczajną XLI sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący odczytał treść wnioski który w dniu 27 lipca 2016 roku wpłynął do Biura Rady
i stanowi załącznik do protokołu sesji.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki odczytał porządek posiedzenia.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Kto  z  państwa  jest  za  porządkiem
posiedzenia?

Za przyjęciem porządku głosowano następująco:
za  – 10

                                                                    przeciw – 0
                                             wstrzymujących się – 0
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Udzielenie informacji Burmistrza Miasta Gostynina dotyczącej realizacji uchwały Nr

196/XXXIX/2016 rady Miejskiej w Gostynin z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie
przystąpienia  do  prac  nad  budową  OZE  –  Odnawialnych  Źródeł  Energii  oraz



Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa,  Działanie  1.1:  Wyeliminowanie
terytorialnych  różnic  w  możliwości  dostępu  do  szerokopasmowego  Internetu  o
wysokich przepustowościach i  złożeniem wniosku o dofinansowanie do naboru z
Działania  4.1  RPO  WM  oraz  przystąpieniem  do  partnerstwa  z
Wnioskodawcą/Liderem – Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Punktu  Przedszkolnego  w  Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Punktu  Przedszkolnego  w  Szkole
Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie ul. gen. J. Bema 23.

6. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  czasu  bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta
Gostynina.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta
Gostynina  projektów  konkursowych  pn.:  „Akademia  kompetencji”,  „Akademia
przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w
Gostyninie”,  „Inwestujemy  w  kompetencje  i  rozwój”,  „Dobry  start  -  lepsza
przyszłość”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  X  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,
Działanie  10.1  Edukacja  ogólna  i  przedszkolna,  Poddziałanie  10.1.1  Edukacja
ogólna.

8. Zamkniecie obrad

Do punktu 3

Udzielenie  informacji  Burmistrza  Miasta  Gostynina  dotyczącej  realizacji  uchwały  Nr
196/XXXIX/2016 rady Miejskiej w Gostynin z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie przystąpienia
do prac nad budową OZE – Odnawialnych Źródeł  Energii  oraz Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do  szerokopasmowego  Internetu  o  wysokich  przepustowościach  i  złożeniem  wniosku  o
dofinansowanie do naboru z Działania 4.1 RPO WM oraz przystąpieniem do partnerstwa z
Wnioskodawcą/Liderem – Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Z -ca Burmistrza Paweł Pachniewski – proszę państwa w dniu 6 lipca 2016 roku Rada Miasta
Gostynina podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad budową OZE. Rada Miasta
zwróciła  się  do  burmistrza  o  przystąpieniu  do  prac  oraz  a  także  o  przystąpieniu  w  celu
pozyskania dodatkowych punktów w ocenie do Partnerstwa ze Szkołą Wyższą im. Włodkowica
w Płocku. Ponieważ nie brałem udziału w ostatniej sesji, to pragnę zwrócić uwagę, że uchwała
nie  zawiera  zobowiązania  dla  burmistrza  bądź  jakichkolwiek  działań,  jest  ona  uchwałą
intencyjną. Rada wyraża swoje intencje w jakim kierunku ma działać burmistrz,  jednak nie
oznacza to, że jest on zobowiązany podjąć konkretne działania, chociażby z uwagi na to, że jest
brak  zabezpieczonych  środków na  te  konkretne  działania.  Uchwała  to  apel,  jak  czytam w
paragrafie  3  ,,zwraca  się”,  czyli  jest  to  apel  o  podjęcie  działań  związanych  ze  wskazaną
inwestycją.  W  dniu  dzisiejszym  wpłynęła  do  urzędu  informacja  z  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej dotycząca tejże uchwały, w którym zawiadamia się, że została ona przekazana
w trybie nadzoru do Wojewody Mazowieckiego i w tym momencie stanowisko Wojewody nie
jest bliżej określone. Odnośnie działań, które państwo w tej uchwale intencyjnej nakreśliliście
dla burmistrza, to w rezultacie doprowadziły do przygotowania fiszki dotyczącej współpracy z



Wyższą  Szkołą  im Włodkowica.  Jest  to  dokument  który przygotowaliśmy warunkowo,  a  z
uwagi na to, że mamy pewne obawy, ponieważ przystępując do tak poważnego projektu to tak
naprawdę nie mamy niezależnego eksperta. Jest to projekt, który związany jest z bardzo dużą
kwotą i odpowiedzialnością miasta. Zarówno na etapie projektowania jak, wdrażania jak i po 5
latach jak ten projekt już będzie trwał. Jeśli chodzi o przygotowanie ekspertyzy to wydaje mi
się, że powinna dotyczyć między innymi takich kwestii jak: techniczne możliwości wykonania
instalacji, zakres kosztów praw projektowych niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem
realizacji  inwestycji,  badania  techniczne nośności  stropów i  budynków, projekty budowlane
konstrukcji  do  instalacji  fotowoltaicznych,  projekty linii  energetycznych do sieci  operatora.
Niezbędnych działań inwestycyjnych dotyczących dostosowania budynku do instalacji okien
fotowoltaicznych,  koszty,  moce  elektroniczne  możliwej  do  osiągnięcia  z  wybudowanej
instalacji  fotowoltaicznej,  ceny  tej  energii,  potrzeb  obiektów  własnych  tej  i  możliwości
pokrycia  tego zapotrzebowania.  Kosztów eksploatacji  systemów, potencjalnych awaryjności,
kosztów naprawy. Na podstawie powyższych informacji biznesplan inwestycji, czyli rachunek
kosztów i  zysków projektu dla całego okresu życia  inwestycji,  konsekwencji  wybudowania
instalacji  fotowoltaicznej,  przekazanie  instalacji  po  zakończeniu  tej  eksploatacji.  W
konsekwencji mamy przygotowaną fiszkę co do współpracy ze Szkołą Włodkowica w Płocku,
natomiast  jednocześnie  z  panem  Burmistrzem  podjęliśmy  decyzję  o  zwróceniu  się  do
rzeczoznawcy/specjalisty w kwestii odpowiedzenia na te kluczowe pytania, które tu zawarłem.
A pana Roberta poproszę o przedstawienie informacji dotyczącej przygotowanej fiszki.         

(na salę posiedzeń przybyła radna Martyna Dolar)

Doradca Burmistrza Robert Mokok – szanowni państwo, zgodnie z tym co pan burmistrz
powiedział  i  zgodnie  z  zapisem w paragrafie  2  uchwały faktycznie  taką  fiszkę z  aktualnie
posiadanym stanem wiedzy przygotowaliśmy i tak jak panu Przewodniczącemu powiedziałem,
że  dochowam  staranności  aby  ją  złożyć.  Natomiast  należy  pamiętać  o  tym,  że  ta
odpowiedzialność  jest  odpowiedzialnością  wspólną.  To  państwo  będziecie  decydować  o
zaangażowaniu środków publicznych na realizację  tego programu,  a  są  to  nie  małe  środki.
Natomiast, być może to o czym pan burmistrz  mówił i ja się z tym zgadzam, a nie wiem jak
państwo, że należyte, staranne przygotowanie się do tego projektu jest bardzo ważne a z tego to
powody, żeby nie popełnić na późniejszych etapach błędów. We wniosku zasadniczo można
wszystko,  natomiast  prowadzenie  przez  OZE  najpierw  wybudowanie,  utrzymanie,  obciąża
zawsze samorząd i stąd potrzeba odpowiedniego przygotowania się do tego. Oczywiście co do
samej idei to dowiadując się coraz więcej w tym temacie to jak najbardziej jestem przychylny z
tym zastrzeżeniem, że potrzebne jest przygotowanie dokumentacji, moje zdanie jest takie, że
mamy na  to  jeszcze  czas  i  będziemy  w najbliższych  dniach  i  tygodniach  procedować  tak
abyśmy do 26 września się wyrobili.         

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  z tego co mi wiadomo to do złożenia
został nam jeden dzień.

Doradca Burmistrza Robert Mokok – fiszka jest przygotowana i jutro będzie złożona.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Poprosiłbym o zabranie  głosu przez
pana Daniela, który jest naszym gościem i jest jakby naszym doradcą. Nie pełni żadnej funkcji i
nie  reprezentuje  firmy,  która  będzie  zaangażowana  w  te  działania  jedynie  będzie  naszym
doradcą, aby ułatwić nam całą procedurę. Chciałbym jeszcze zapytać, zanim oddam głos panu
Danielowi,  czy  wpłynęły  do  Urzędu  Miasta  jakieś  wnioski  czy  też  propozycje  naszych



Gostynińskich firm co do współpracy w zakresie budowy OZE?     

Doradca Burmistrza Robert Mokok – według mojej wiedzy, jedna.  

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – witam państwa, chciałbym uporządkować państwa wiedzę
odnośnie  mojej  osoby.  Pracuje  w  firmie  S4E  spółka  akcyjna,  nie  jest  podmiotem  który
występuje  w  kontaktach  sprzedaży  bezpośredniej,  ponieważ  jesteśmy  dystrybutorem,
oficjalnym kanałem dystrybucji w Polsce i od nas mogą tylko kupić partnerzy. Nie jesteśmy
powiązani ani kapitałowo ani osobowo z podmiotami piszącymi wnioski. Jeżeli doradzamy to
nie  sprawdzamy  ich  historycznie,  patrzymy  jak  efektywnie  pracują  dla  nas.  W  państwa
przypadku dostałem informację,  że  okalający was powiat,  przystępuje.  Ciesze się ogromnie
dlatego, że odpowiadając na państwa problemy, zapytania dotyczące ekspertyzy. To wniosek
należy złożyć do 26, w związku z tym, że na moją wiedzę w dniu dzisiejszym zgłosiło się 12
podmiotów,  w  tym  państwo  jeden  podmiot,  różnych  zadaniowo,  różnych  obszarowo,
aczkolwiek w zakresie  OZE,  to  po siebie  całą  sprawę podjęła  uczelnia.  Z uwagi  na to,  że
konkurs  określany  jest  punktacją,  zauważyliśmy,  że  na  przykład  gmina  Drobin  mogłaby
uzyskać punkty za obszar miejsko/wiejski,  ale państwo już nie, szpital też nie. Znaleźliśmy
takie rozwiązanie w instrukcji do konkursu 4.1, że jeżeli utworzy się partnerstwo zgodnie z
prawem zamówień  publicznych  i  robi  to  uczelnia,  to  dla  wszystkich  partnerów którzy  się
przyłączyli  przypisują  się  punkty,  których  normalnie  by  nie  pozyskali,  czyli  2  punkty  za
edukację, 5 punktów, że uczelnia. Państwo składając fiszkę to macie w gratisie z uwagi na to, że
pojawiacie się w grupie. Złożenie fiszki z punktu widzenia prawnego jeszcze niczym państwa
nie  wiąże,  bo  musicie  jeszcze  odpowiedzieć,  że  wasze  zamiary  inwestycyjne  są  spójne  z
zamiarami grupy, w związku z tym co wnosicie aportem do tej grupy? No państwo wnosicie
moim zdaniem bardzo ważna sprawę, bo uchwała, która jest uchwałą intencyjną, jest jednak
uchwałą. To, że nie zobowiązuje burmistrza  do działania to świetnie, dlatego, że pan burmistrz
będzie mógł podjąć decyzję autonomicznie. Dlaczego tak mówię?, pan Przewodniczący przesłał
mi  podpisana  uchwałę,  w ślad  za  tym będąc  zachwyconym spotkaniami  z  wami  tą  zgodą,
spójnością, wizyta w Gliwicach, napisałem do Minister Cyfryzacji Streżyńskiej, o tym, że jest
uchwała intencyjna, która przesyłam w załączeniu, że miasto Gostynin myśli o założeniu takiej
spółki i wszyscy zgodnie mimo różnych opcji politycznych do tego tematu się przychylają, z
czego jestem bardzo szczęśliwy, w związku z tym, że w tej spółce będą angażowani rodzice
dzieci niepełnosprawnych zatrudnianych w domach i  to jest  likwidacja wykluczenia warstw
społecznych,  zawodowych.  Pani  Streżyńska  mi  odpowiedziała,  mam  te  maile,  mogę  je
udostępnić, tylko nie mogę publicznie bo to są adresy i nie ma takiego upoważnienia, ale dla
osób, które mają certyfikat bezpieczeństwa będę mógł pokazać. Pani Streżyńska odpowiedziała
mi, że teraz w Ministerstwie na obecnym czasie nie ma planów jeśli chodzi o częstotliwości
obszarowe,  ale  proszę  się  zwrócić  do  UKE i  tam uzyskamy odpowiedź.  Mnie  to  szalenie
ucieszyło  i  przyjechałem  się  tą  informacja  z  państwem  podzielić,  że  kiedy  tworzyliśmy
samorządowego  operatora  telekomunikacyjnego  w Gliwicach,  śląską  sieć  metropolitarną  to
również pani Streżyńska jako prezes UKE, bo de facto to ona nas zachęciła na spotkaniu w
Częstochowie, przedstawiając, że dobrze by było aby samorządy wykorzystywały tę ostatnią
mile, dla osób budowały te mało opłacalnych obszary dla komercji, bo wtedy one na pewno
powstaną,  bo  na  tamten  czas  te  obszary,  które  były  udostępniane  komercji  były
wykorzystywane przez firmy tylko jako sztuczne podbicie wartości firmy. W związku z tym
chciałem przede wszystkim państwu podziękować, bo to państwo podjęliście uchwałę, to pan
burmistrz  przyjechał  z  całą  ekipą  podejrzeć  rozwiązanie  do  Gliwic.  Niestety  na  jakimś
spotkaniu rozlało się mleko o jakiejś pani, która pisze wnioski i zostało to powiązane z moja
osobą, to jest ,,chamstwo”, uważam, ze każdy z nas odpowiada za swoje czyny, jeżeli one są w
jakiś trafny sposób udokumentowane to bezwzględnie takich ludzi należy wyeliminować, jeżeli



nie  są  udokumentowane  a  są  pomówieniami  to  nie  należy  tego  powielać  i  niszczyć
konkretnego  dzieła  i  projektu,  bo  mówimy  o  rodzicach  dzieci  niepełnosprawnych.  Proszę
państwa tu nie chodzi o Gostynin, powiat, Drobin i inne miasta, Płock, to chodzi o cały obszar.
Tworzy  się  spółka  w  myśl  uchwały  intencyjnej,  powstaje  spółka  która  te  zadania  będzie
realizować  dla  obszarów  w  tych  częstotliwościach  radiowych.  W projekcie  1.1.,  na  dzień
dzisiejszy Ministerstwo widzi możliwość dotacji ze swojej strony dla jednego obszaru w danym
roku  25  milionów  złotych  na  rozwój,  oczywiście  trzeba  mieć  20%,  dlatego  jest  to  duże
obciążenie, ale jeżeli w obszarze mieści się tyle gmin i miast i rozrzuci się to każdy dostanie
jakiś nadajnik, trochę częstotliwości, rozsieje sobie trochę internetu i stworzycie ostatnią mile.
Teraz jest tylko pytanie o to, Drobin mówi lu nas spółka będzie od razu, my będziemy tym
liderem, dziś dowiedziałem się o starostwie – chcemy wejść, ja uważam, że uczelnia prywatne
na bazie tego co zostanie wytworzone tutaj jako infrastruktura komunikacyjna, samorządowa,
będzie, prowadzić edukacje i szkolić młodzież za co są te dodatkowe 5 punktów, to uważam, ze
porażką by było, ze wyszło to od Gostynina, powiat łyknął,  inni się przyłączyli a Gostynin
został  czarną  plamą,  tu  chodzi  o  to,  że  moja  wdzięczność  nigdy  nie  wygaśnie  do  pana
burmistrza,  ogromnie jestem wdzięczny za przyjazd,  za  zaangażowanie.  Proszę państwa,  ja
pierwszy  raz  dla  tych  rodziców,  przy  budowaniu  systemu  monitoringu  w  jednym  mieście
wpisałem  tego  typu  rozwiązania,  kupiłem  sprzęt  i  na  koniec  zapadła  decyzja,  że  ma  być
rozdany dla pracowników firm bo po co takich wspierać, to się nie poddałem i wpisałem to do
IKS-u,  tam  się  udało,pierwsza  rodzina  zatrudniona,  dziewięć  jeszcze  czeka.  A u  was  jest
uchwała, nie ważne, ze intencyjna, Minister Streżyńska zapoznała się z nią i teraz pytanie do
państwa, czy złożycie tę fiszkę, to was nic nie kosztuje?

z- ca Burmistrza Paweł Pachniewski – tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, fiszka zostanie
złożona.

Doradca Burmistrza Robert Mokok – oczywiście, wiemy, ze do jutra do godz. 12:00 należy
złożyć.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  nie bez przyczyny dziś ta sesja jest.

Doradca Burmistrza Robert Mokok – rzeczywiście na ostatniej sesji może zbyt wiele słów
padło.

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – proszę państwa, ja nie jestem związany z nikim z   organem
przestępczym, ja jestem sprawdzany regularnie,  mam certyfikaty bezpieczeństwa, 5 sierpnia
będę sprawdzany ponownie. Nie jestem związany z nikim takim, tylko nie sprawdziłem historii
jednej firmy, która pisze bardzo skuteczne wnioski,  nic ponadto.  To co jeszcze powiem do
uzupełnienia, wiceprezydenci  Gliwic z tego co wiem to od 12 lat są w stałym związku, mają
dzieci rodziny i nie było żadnego ,,popapraństwa”, a znam tych ludzi od 13 lat. Stało się mleko
się rozlało, proszę sobie doczytać w necie, ja znalazłem wiele informacji na ten temat, ale nie
znalazłem wyroków, nie znalazłem niczego. Powiem tylko, że łatwo jest zniszczyć człowieka,
dlatego proszę jeśli nie ma wyroku to proszę nie róbcie tak więcej. Jesteście liderem, nadal to
utrzymuję, Włodkowic musi być bo są tego typu problemy jak nośności dachów, ktoś to musi
policzyć. 26 września jest ogromnym wyzwaniem aby to napisać, już nie mówię dla państwa,
ale dla tych nowych podmiotów. To się rozlewa to się dzieje, więc ja przyjechałem do państwa
z dusza na ramieniu, co się stało, ja pisze do Streżyńskiej, że super, że opozycja się dogadała,
zjednoczyła, wiedziałem, że nie na długo. Nie mam nic więcej do powiedzenia, mam zielone
światło od prezesa aby kontynuować bądź zakończyć. Jeśli nie ma do mnie pytań to ja bym już



pojechał ponieważ od wczoraj jestem na nogach, jeżdżę po gminach i odpowiadam na pytanie.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – czy możemy liczyć na pańską pomoc?

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – to wyście zainicjowaliście to dzieło w materii wymiernej,
ono urosło w mojej głowie, po śmierci kiedy zginęli w wypadku samochodowym z dzieckiem
niepełnosprawnym i  odkryłem w jakiej  nędzy żyli.  Potem próbowałem to  wdrożyć tak  jak
państwu  mówiłem  przy  monitoringu  a  państwo  prawnie  wpisaliście  to  w  dokumentacje  i
dlatego macie moja pomoc, dlatego pomogę wam ale przez Włodkowica, bo to jest za duży
temat abym ja go udźwignął mając tyle konsultacji na głowie które spływają w związku z tym
dziełem i zachęcam do przyłączenia się, bo opłata obszarowa jest około 200.000 zł. ale jak to
podzielimy na tyle miast to będzie to kwota rzędu 15.000  zł., 20.000 zł.  

Sekretarz miejski Hanna Adamska – które z gmin jeszcze się zgłosiły?

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – dokładne informacje będą wywieszone przez Włodkowica.

Sekretarz miejski Hanna Adamska – z pana wypowiedzi zrozumiałam, ze pan odwiedza te
gminy, w ilu pan był i które zaakceptowały ten projekt?

Dyrektor S4E Daniel  Mikulski –  nie  mogę  udzielić  pani  takich  informacji  do  puki  trwa
jeszcze postępowanie. W poniedziałek zostanie zamknięta lista, Włodkowic odpowie każdej z
gmin i wywiesi listę partnerów. Powiem tylko, Płock, Drobin i wasze starostwo.

Sekretarz miejski Hanna Adamska – czy starostwo podjęło stosowną uchwałę?

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – nie,
 
Przewodniczący  RM  Andrzej  Robacki  –  czyli  ewentualna  siedziba  spółki  byłaby  w
Gostyninie?

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – to już od państwa zależy, bo ja się uparłem jak wół, że ma
być Gostynin bo oni pierwsi uchwalili uchwałę, a Włodkowic też chce być bo tworzy nowy
budynek naukowy i tam powstaną laboratoria związane z fotowoltaiką, pompą ciepła, tam tez
będą  szkoleni  studenci  i  za  to  te  punkty.  Musi  gdzieś  powstać  siedziba  i  musimy  zasycić
Włodkowica bo się zaangażował, jest liderem, zrobił konkurs. Alokacja na 4.1 jest 40 milionów
złotych dla wszystkich, więc szansa dostania pieniędzy jest niewielka, ale jest taki dziwny tryb,
że dopuszcza się zwiększenia lokacji do pełnej puli, a pełna pula to 200 milionów złotych. I
teraz pytanie jak to zostanie rozegrane, czy bezie kolejny konkurs do którego państwo później
wystartujecie po rozwianiu swoich wszystkich wątpliwości, czy wystartujecie teraz, na zasadzie
zaprojektuj i  wybuduj,  milion pytań się pojawi a ale to projektanci  będą odpowiadać na te
pytania.  Uważam, że państwo macie  na swoim obszarze duży potencjał  firm,  światłowody,
firmy związane  z  fotowoltaika,  firmy piszące  wnioski.  Skorzystajcie  z  firm lokalnych  pod
kierunkiem Włodkowica, aby utrzymać się w grupie. Jeśli sprzęt ma pochodzić z oficjalnego
kanału dystrybucji w Polsce, to ja reprezentuje cztery takie kanały, jest jeszcze piąty chiński,
którego nie biorę pod uwagę. Mi jest wszystko jedno kto wygra przetarg, kto wykona. Jedyny
problem dla państwa to jak on będezie przygotowany, ale jeśli będę gdzieś przypięty do komisji
która sprawdzi jakość wykonania to nie podpisze protokołu i dotąd będzie kary płacił a jestem z
tego znany. Ja też nie mam odpowiedzi na wszystkie państwa pytania, ale na jedno mam nie
będziecie państwo odsprzedawać energii do sieci dystrybucji zewnętrznej dlatego, że zużyjecie



na potrzeby własne i odczujecie to na korekcie własnych rachunków, a potem jak wybudujecie
za własne pieniądze bądź w ramach innego projektu system monitoringu wizyjnego to ten prąd
będziecie zużywać w kompensacie czyli w ramach wewnętrznego rozliczenia na kamery.        

Doradca Burmistrza Robert Mokok – kilka pytań merytorycznych, jutro składamy fiszkę.
Wyniki w poniedziałek?
 
Dyrektor S4E Daniel Mikulski – rozpatrzy t Włodkowic, myślę, że nikogo nie odrzuci skora
każdy coś wnosi.

Doradca Burmistrza Robert Mokok – aby zintensyfikować pracę będzie nam potrzebny zarys
harmonogramu pracy  
 
Dyrektor S4E Daniel  Mikulski – to  już Włodkowic,  stworzyłem tam zespół  roboczy,  być
może będę w tym zespole.

Doradca Burmistrza Robert Mokok – czy Włodkowic będzie aplikował o środki z POPC?
 
Dyrektor S4E Daniel Mikulski – tak. Więcej nie chce słów, wszystko zależy od państw fiszki.
Tu są potrzebne konkretne działania. Przystępujecie, a jak nie to starosta przystąpi. Ja wiem, że
decyzje są trudne.    

Doradca Burmistrza Robert Mokok – poproszę o bezpośredni kontakt do pana.

Z - ca burmistrza Paweł Pachniewski – tak jak mówiłem na początku, jest to trudny temat dla
samorządu, dla Urzędu Miasta Gostynina z uwagi na to, że my nie mamy specjalisty w temacie
OZE.  Jest to temat, który jak do niego przystąpimy to będzie generował koszty i tutaj  nie
możemy niczego zaniedbać,  stąd  też  nasze wątpliwości.  Myśmy te  wątpliwości  przelali  na
papier, mamy wiele pytań na które chcemy znaleźć odpowiedzi, stąd też pomysł, idea aby te
wątpliwości rozwiać poprzez eksperta związanego z energetyką. Dość dokładnie przejrzeliśmy
dwa obszary, zamówienia publiczne i dotacje, w tym obszarze jesteśmy zgodni co do tego, że
nie ma większych przeciwwskazań, z drugiej strony nie podjęcie działań w celu partnerstwa z
Włodkowicem byłoby zaniedbaniem. Jest szereg wątpliwości, które chcemy rozwiać, bo to nie
radni a burmistrz będzie rozliczany, gdyby ten projekt nie wypalił.    

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – burmistrz nie jest sam ma radę za sobą.

Z - ca Burmistrza Paweł Pachniewski – ale to burmistrz będzie ponosił odpowiedzialność za
ten projekt, gdyby ten projekt nie wypalił.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – a przed kim będzie ponosił te odpowiedzialność?

Z - ca Burmistrza Paweł Pachniewski – przed mieszkańcami.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – większa będzie odpowiedzialność jeśli zaniecha.

Z - ca Burmistrza Paweł Pachniewski – proszę mi powiedzieć, jeśliby się okazało, że te nasze
działania byłyby spóźniona, czy to jest ostatnia szansa i w przyszłości nie mamy szans aby po te
środki sięgnąć?



Dyrektor S4E Daniel Mikulski – panie burmistrzu, kawa na ławę jak prawnik prawnikowi, z
uwagi na to, że w regulaminie została zostawiona furtka że mogą alokacje środków zwiększyć
do pełnej kwoty to nie spodziewałbym się kolejnego konkursu. A jeśli projekty bedą ciekawe to
alokacja zostanie zwiększona.  

Z - ca burmistrza Paweł Pachniewski – zaangażowanie się w projekt, który narażony jest na
pewne niedogodności bądź stratę jest głupotą. Dlatego musimy rozważyć wszystkie możliwe
okoliczności  i  powtórzę  jeśli  nie  upewnimy  się  to  będziemy  wątpić.  My  zgadzamy  się  z
intencją,  intencja jest  piękna,  ale dla mnie szalenie istotne było to,  że projekt Gliwicki nie
przekłada się na aglomerację Gostynińską w żaden sposób. Nie otrzymaliśmy zdecydowanej
informacji  o kosztach, zwłaszcza po okresie zakończenia projektu, znaczne koszty osobowe
związane będą ze spółką celową, to są pytania na które albo uzyskamy definitywną odpowiedź
albo przygotujemy się na koszty po okresie kończeniu tego projektu.

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – ja podałem wytyczne państwu jak wygląda struktura spółki
w  Gliwicach,  która  wytworzony  produkt,  monitoring  miejski  między  innymi,  zarządzanie
ruchem, gromadzenie danych, pokazałem, że konstrukcja jest przyjęta taka, że spółka w ramach
wniesionego kapitału przy założeniu,  otrzymała te  wytworzone instalacje,  które  tworzyłoby
miasto. Teraz produkt jakim jest obraz wizyjny z kamery sprzedaje w drodze zapytania o cenę
do  miasta,  tak  jakby  miasto  wydzierżawiło  sobie  monitoring  od  spółki  zewnętrznej  to
musiałoby co roku robić przetarg czy wynajem na trzy lata. Tutaj ma spółkę celową i z tego ta
spółka zaczyna żyć. Teraz jest pytanie następujące, czy na tyle będzie kreatywny prezes, krótko
mówiąc techniczny czy polityczny, jak będzie techniczny to będzie to rozwijał. Jeżeli spółkę
przyjmiemy, że jest to taki ciekawy podmiot na linii schyłku komercja a urząd, któremu urząd
może dedykować zadania wraz ze środkami to jest już zysk w firmie.  Co pozwala się spółce
rozwijać? Zauważyliśmy, że trzyletni okres gwarancji i serwisów jest za krótki dla spółki więc
proponuje wpisać pięcioletni okres.                 
     
Z  -  ca  Burmistrza  Paweł  Pachniewski  –tu  wchodzimy  już  w  kolejny  etap,  mówimy  o
prezesie,  mówimy o personalnych rozwiązaniach,  a jeśli  się zdecydujemy to do tego etapu
trzeba jeszcze dużo działań. Na dzień dzisiejszy musimy rozwiązań nasze wątpliwości. Tu są
istotne kwestie techniczne. Posadowienie tych urządzeń na dachach jest dla nas istotne. To są
sprawy do których mamy wątpliwości i to fachowiec musi nam je rozwiać.  
  
Dyrektor S4E Daniel Mikulski – to projektant sprawdza konstrukcję dachu i on dobiera czy
będziemy  posadawiać  ogniwa  pod  obciążeniem 100  kilogramów na  metr  kwadratowy  aby
pokonać ssanie wiatru, czy kotwić.      

Z - ca Burmistrza Paweł Pachniewski – tak naprawdę nie wiemy co na tych dachach jest, czy
jest tam wolna przestrzeń, my nie mamy tego zinwentaryzowanego.

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – wybraliśmy budynki, które mają jakiekolwiek powiązania z
samorządem. Ja przyjechałem do państwa z myślą, skoro macie zamiar wydać pieniądze na
monitoring, to może byłoby ją warto przekuć przez jakiś program unijny, wydać te kwotę ale
jako dopłatę do środków, a naprawdę zrobić cokolwiek technicznego coś co byłoby pożyteczne
za 80% większa kwotę,  bo tyle jest  dotacji  z  unij  i  od tego się zaczęło.  To, że mój zespół
zaproponował, czy wyszukał takie budynki u was, to ja się w ogóle ciesze, ze macie budynki,
czy to się zrobi tak czy tez ,,tak”. Ja mówię zaprojektuj, wybuduj, to jest tryb którym będziemy
musieli się posługiwać. A jeśli chodzi o koszty osobowe, to państwo decydujecie ile.    



Z - ca Burmistrza Paweł Pachniewski – firma przygotuje projekt, zakończy go u nas weźmie
pieniądze należne i zostawi nas z pewnym zagadnieniem, oby było jak najmniej kłopotliwe i
kosztowne dla nas.  

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – zostanie wytworzona wasza firma miejska więc nie może
sobie pójść.        
 
Z - ca Burmistrza Paweł Pachniewski – ale firma nie działa charytatywnie, to nie wolontariat.
To są firmy które wezmą potężne pieniądze, nie ukrywajmy tego aspektu.    

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – to będą pieniądze, które my jako podmiot decyzyjny, czy
firma  miejska,  po  pierwsze  zawnioskujemy  do  unij,  dostaniemy  a  potem  musimy  celowo
wydać. Naturalne jest to, ze podmiot który to wykona, weźmie te pieniądze. Fajnie byłoby aby
przez partnerstwo publiczno prawne znaleźć takie rozwiązanie aby część tych pieniędzy zostało
w spółce. Aby spółka wykonała pewne zadania,  tak to skonstruować.      

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – zechce pan odpowiedzieć, w jaki sposób pozyskał pan
informacje,  że  nosimy  się  z  zamiarem  utworzenia  monitoringu  na  terenie  miasta  i  czy
powołanie takiej spółki jest obligatoryjne, czy n ie można by rozwiązać to w inny sposób.  

Dyrektor  S4E  Daniel  Mikulski –  mogą  państwo  nie  przystępować  do  spółki  to  nie  jest
obligatoryjne, natomiast z tego co wiem spółka zostanie powołana, ponieważ tylko spółka może
wnioskować w 1.1 i państwo wtedy nie będziecie wnioskować tylko będziecie kupować od
spółki

Sekretarz Miejski  Hanna Adamska – a  czy może jeszcze odpowiedzieć pan na pierwsze
pytanie,  w  jaki  sposób  nawiązał  pan  kontakt  z  Gminą  Miasta  Gostynin  bądź  z
przedstawicielami samorządu?    

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – szukałem poprzez Płock, kto w obszarze cokolwiek chce
robić. Zespół, który pracuje na moją rzecz to jest 60 osób i ja dostaje informacje mailowe.

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – ale z kim pan nawiązał kontakt z naszego samorządu?

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – pyłem zapraszany przez państwa.

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – ale przez kogo?

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – nie pamiętam, ktoś mnie tutaj przywiózł, ale nie powiem
pani personalnie,

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – pan był zapraszany przez przewodniczących danych
komisji.

Sekretarz  Miejski  Hanna  Adamska  – ale  ja  bym  chciała  usłyszeć  przez  kogo  był  pan
zapraszany.

Radny Zbigniew Chorążek – a jakie to ma teraz znaczenie?

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – dla mnie ma. Czy to pan zapraszał.



Radny Zbigniew  Chorążek – nie,  ale  jeśli  pani  chce  to  mogę  powiedzieć,  że  to  ja  pana
zaprosiłem.

Dyrektor S4E Daniel Mikulski – już wiem jak do was trafiłem, jest taka firma w Płocku, która
robiła monitoring miejski i do dnia dzisiejszego go nie skończyła, był przedstawiciel i ja się
dowiedziałem, że próbuje robić u państwa monitoring przez moje służby i trafiłem na kontrol. I
jak trafiłem na podatny grunt, zrozumienie i państwo przyjechaliście do mnie obejrzeć system
do Gliwic to mnie to zachwyciło, dlatego jestem

Sekretarz  Miejski  Hanna Adamska – użył  pan  dobrego słowa ,,podatny grunt”,  dziękuję
panu, wyczerpał pan moje wątpliwości.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – na temat monitoringu rozmawiamy od roku albo i
dłużej, od momentu kiedy podjęliśmy decyzje o likwidacji Straży Miejskiej, że w ten sposób z
zaoszczędzonych środków przeznaczymy na monitoring.
Czy są jeszcze jakieś pytania.

Pan Marek Zapalski – jestem zaproszonym gościem ,ale chce powiedzieć  jedno. Jakiś strach
widzę  w oczach  pewnych  osób,  które  reprezentują  nasze  miasto,  a  związane  ze  sprawami
technicznymi, wbrew pozorom, bo sprawy techniczne są sprawami najprostszymi, są to sprawy
inżynierskie.  Proszę  państwa  obejrzenie  konstrukcji  dachu,  zaprojektowanie  odpowiedniej
konstrukcji  pod to,  aby przejęła  określone  obciążenie  jest  najprostszą  sprawa dla  inżyniera
budownictwa czy mechanika. Mam dobrą praktykę,  przez trzynaście lat prowadziłem własną
firmę, dostawałem takie tematy, których nie chciały się podjąć takie firmy jak Mostostal.     
Zgadzam  się  z  panem,  który  stara  się  rozwiać  wszelkie  wątpliwości  dotyczące  obliczeń
konstrukcyjnych, ja to mam we krwi to jest moja praktyka. Proszę państwa chciałbym odgonić,
te wiedźmy, które atakują nasze umysły, które mówią, że  nie da się tego zrobić. Czy teraz
przyszły czasy na tchórzów, przepraszam bo zaczyna mnie już ponosić.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – ale to nie do nas, my
generalnie jesteśmy za.   

Pan Marek Zapalski  – ja  nie  mówię  tego  do  pani,  ja  mówię  ,,generalnie”.  Wygońmy tę
atmosferę niemożności.

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – tej atmosfery nie wygoniliśmy przez 8 lat.   

Przewodniczący  RM  Andrzej  Robacki  – powiem  tak,  zawsze  potrzebny  jest  tak  zwany
,,obrzydzacz”,

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – chciałam zapoznać się z materiałem, który przesłał pan
Daniel na maila do biura rady, niestety ale nie doczekałam się. A pan Przewodniczący mówił,
że takie informacje są. Jak się okazało jest tylko adres mailowy pana Daniela. W związku z
tym, nie mogłam bardziej przygotować się, jeżeli w jakikolwiek sposób uraziłam pana swoją
wypowiedzią to przepraszam.   

Przewodniczący RM Andrzej  Robacki  – panie  Danielu,  chciałbym panu podziękować za
przyjazd, wyczerpujące informacje i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze kontakt.

… przerwa



… po przerwie

(salę posiedzeń opuściła radna Wiesława Radecka
 i radny Zbigniew Chorążek)

Do punktu 4

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Armii Krajowej w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2.

Przewodniczący RM Andrzej  Robacki  –  projekt  tej  uchwały był  opiniowany na Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, czy są pytania?

KRGiB – opinia pozytywna

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  czy są pytania?

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – przystępujemy do głosowania.
  
Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

za  – 9
                                                                    przeciw – 0

                                             wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA Nr 201/XLI/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Do punktu 5

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3
im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie ul. gen. J. Bema 23.

Przewodniczący RM Andrzej  Robacki  –  projekt  tej  uchwały był  opiniowany na Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

KRGiB – opinia pozytywna

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  czy są pytania?

Radni nie zgłaszali pytań.



Przewodniczący RM Andrzej Robacki – przystępujemy do głosowania.
  
Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

za  – 9
                                                                    przeciw – 0

                                             wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA Nr 202/XLI/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu
(na salę posiedzeń powróciła radna Wiesława Radecka)

Do punktu 6

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i  opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Przewodniczący RM Andrzej  Robacki  –  projekt  tej  uchwały był  opiniowany na Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

KRGiB – opinia pozytywna

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  czy są pytania?

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – przystępujemy do głosowania.
  
Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

za  – 10
                                                                    przeciw – 0

                                             wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA Nr 203/XLI/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Do punktu 7

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Gostynina
projektów  konkursowych  pn.:  „Akademia  kompetencji”,  „Akademia  przyszłości  –
podnoszenie  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  Gimnazjum  nr  1  w  Gostyninie”,
„Inwestujemy  w  kompetencje  i  rozwój”,  „Dobry  start  -  lepsza  przyszłość”  w  ramach



Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020,  Oś
Priorytetowa  X  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  Edukacja  ogólna  i
przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Przewodniczący RM Andrzej  Robacki  –  projekt  tej  uchwały był  opiniowany na Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

KRGiB – opinia pozytywna

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  czy są pytania?

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – przystępujemy do głosowania.
  
Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

za  – 10
                                                                    przeciw – 0

                                             wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA Nr 204/XLI/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Do punktu 8

Zamknięcie obrad.

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

Spisała:
A. Petz

                                                                                                                          
                                                                           
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 
                                                                                         Andrzej Robacki


