
                                                        PROTOKÓŁ NR XLII/2016

            z posiedzenia XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VII kadencji
z dnia 4 sierpnia  2016 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 11

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 19:00 a zakończono o godzinie 19:40.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

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

Przewodniczący odczytał treść wniosku Burmistrza Miasta Gostynina, który w dniu 1 sierpnia
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  oraz  zaproponował
wprowadzenie  punktu  w  brzmieniu:  Podjęcie  wniosku  dotyczącego  ograniczenia  zakresu
realizacji inwestycji pn. ,,Budowa chodnika przy ul. Spacerowej po stronie południowej”.

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

Za przyjęciem porządku wraz ze zmianą głosowano następująco:
za  – 11

                                                                    przeciw – 0
                                             wstrzymujących się – 0
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:
1.Otwarcie obrad.
2.Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.Informacja  Burmistrza  Miasta  Gostynina  dotycząca  realizacji  zadania  pn.  ,,Budowa placu



zabaw przy Miejskim Centrum Kultury”
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na
remont chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie.
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016.
6.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2032.
7.Podjęcie wniosku dotyczącego zakresu realizacji inwestycji pn. ,,Budowa chodnika przy ul.
Spacerowej po stronie południowej”.
8.Zamkniecie obrad

Do punktu 3

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina dotycząca realizacji zadania pn. ,,Budowa placu
zabaw przy Miejskim Centrum Kultury”.

Z -ca Burmistrza Paweł  Pachniewski  – proszę państwa zaprezentuje kalendarium zadania
inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury”. W dniu 4
stycznia  2016  roku,  podpisano  umowę  na  opracowanie  kompleksowej  dokumentacji
projektowej  dla  budowy  placu  zabaw,  z  terminem  umownym  wzoru  złożenia  wniosku  na
budowę do starostwa wraz z projektem budowlanym w przeciągu 6 miesięcy od podpisania
umowy. W dniu 18 stycznia odbyło się spotkanie projektantami wraz z zespołem do spraw
placu zabaw na którym została przedstawiona i omówiona koncepcja placu zabaw. 2 lutego
2016 roku zespół  do  spraw placu  zabaw przy  Miejskim Centrum Kultury  dokonał  ustaleń
dotyczących wprowadzenia zmian w koncepcji placu zabaw i zwiększenia budżetu na realizacje
inwestycji do kwoty 400.000 zł., w budżecie ta kwota została podwyższona do kwoty 312.000
zł. W dniu 27 kwietnia, projektant złożył wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla
budowy placu zabaw. Wniosek okazał się nie kompletni i projektant został wezwany do jego
uzupełnienia. 25 maja 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie projektanta z Radnymi Miejskimi
i  25 maja projektant złożył kompletny wniosek o ustaleniu lokalizacji  celu publicznego dla
budowy zabaw. 6 czerwca 2016 roku, po wszczęciu postępowania jedna ze stron postępowania
zgłosiła  fakt   gniazdowania  na  przedmiotowym  terenie  sów,  co  spowodowało  wydłużenie
postępowania z uwagi na konieczność opracowania opinii ornitologicznej i wysłania projektu
decyzji  do uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. I na tę
okoliczność jest sporządzona notatka służbowa.                
1  sierpnia,  po  uzyskaniu  odpowiedzi  od  organów  uzgadniających,  do  stron  postępowania
wysłano zawiadomienie, że po 7 dniach od odebrania zawiadomienia, zostanie wydana decyzja
w tej sprawie.
Po  wydaniu  decyzji  o  ustaleniu  inwestycji  celu  publicznego,  projektant  w  imieniu  Gminy
Miasta Gostynina złoży do Starostwa wniosek o pozwolenia na budowę. Należy zakładać, że
potrwa  to  około  miesiąca.  Po  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  zostanie  ogłoszone
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw.      
Sowy pojawiają się i znikają, istnieje więc zagrożenie, że ornitolog może zablokować budowę
placu.  Szansą dla inwestycji  jest  okres  pozalęgowy sów, który wypada między sierpniem a
styczniem. Jeśli w tym czasie się już nie pojawią to ta inwestycja będzie wykonywana.
 
Radni nie zgłaszali pytań.

Do punktu 4



Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na
remont chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – odczytał treść uchwały, która stanowi załącznik do
protokołu

Skarbnik Miejski  Bożena  Sokołowska  – proponowała  bym zapis,  że  udziela  się  pomocy
finansowej ,,w 2016 roku”

z – ca Burmistrza Paweł Pachniewski – w swoim imieniu i pana Burmistrza chciałem w tej
sprawie zając stanowisko. Pragnę przypomnieć, że już raz państwo podejmowaliście uchwałę
przyznając środki we współpracy ze Starostwem, a to już jest drugie podejście, a tak naprawdę
to między pierwszą a drugą uchwałą nie widziałem żadnej aktywności za strony Starostwa ani
żadnych wspólnych działań które miałyby wpłynąć na poprawę życia mieszkańców. Jest dobrze
jak  miasto przekazuje pieniądze,m a gorzej jest jakby starostwo miało przekazać środki dla
miasta.  Proszę zwrócić jeszcze na jedno uwagę,  nie wiem czy takie są fakty, ale nie mniej
jednak od informacji, które otrzymałem ze Starostwa to planowanie położenia tego chodnika
było na rok 2017 i nie jest to niemożliwe a przesunięte w czasie. Jeszcze jedna kwestia, pan
Burmistrz rozmawiał z panem Starosta gdzie wyraził swoje stanowisko i wskazywał, że miasto
nie będzie się angażowało, a mimo wszystko pan Starosta dąży do celu aby te środki uzyskać.

Przewodniczący  RM  Andrzej  Robacki  –  mamy  koleżankę  radną  z  Rady  powiatu  i
poprosiłbym aby przedstawiła nam jaki był efekt rozmów z panem Starostą?

Radna Powiatu Agnieszka Korajczyk – Szyperska  – starosta stoi  na stanowisku, że przy
współpracą  z  Gminą  Miasta  Gostynina  inwestycja  będzie  zrealizowana  w  tym  roku.  Bez
pomocy  miasta  nie  byłoby  możliwości  wykonania  tej  inwestycji.  A uważam,  że  jest  jak
najbardziej wskazana.   

Radny  Zbigniew  Chorążek  – panie  Przewodniczący,  wysoka  rado,  panie  Burmistrzu,  już
mówiliśmy o tym na komisji, przy Zakładowej mieszkają mieszkańcy Gostynina i tylko tyle   
  
z – ca Burmistrza Paweł  Pachniewski  – proszę państwa to ja powiem tak,  żeby nie  być
niegrzecznym,  ale  to  znaczy,  że  pozostali  mieszkańcy  Gostynina  mają  się  składać  dla
mieszkańców Zakładowej?

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – generalnie mieszkańcy
ulicy Zakładowej wpłacają podatki do kasy Urzędu Miasta a nie do Starostwa, więc jaka jest
mowa o składaniu się pozostałych mieszkańców?

Przewodniczący  RM  Andrzej  Robacki  –  myślę,  że   nie  ma  potrzeby  dalej  tego  tematu
wałkować, już wielokrotnie był dyskutowany.

Radna Wiesława Radecka – czy ta firma, która miała położyć ten kabel w chodniku wycofała
się całkowicie, czy też tylko w tym roku? Nie chciałabym aby okazało się,  że w tym roku
położony zostanie chodnik a w przyszłym roku wejdą z kładzeniem teko kabla.

Radna Powiatu Agnieszka Korajczyk – Szyperska – to o czym mówił pan Starosta, to firma
już od 2015 roku deklarowała, że podejmie prace przenoszenia kabla, w międzyczasie zmieniły



się przepisy dotyczące wiatraków w związku z tym firma wycofała się z tych działań, a to czy
zrobi to w przyszłym roku to tego nie wiadomo. Stanowisko pana Starosty w tym momencie
jest takie, że jeśli firma w przyszłości będzie chciała położyć ten kabel to może to uczynić po
drugiej stronie ulicy tam gdzie nie ma chodnika.         

z  –  ca  Burmistrza  Paweł  Pachniewski  – chciałbym doczekać  takiej  chwili,  kiedy  Radni
Powiatowi  podejmą  uchwałę,  gdzie  przeznaczą  pewne  środki  na  wspólna  inwestycje  dla
mieszkańców w mieście Gostynin.

Radna Powiatu Agnieszka Korajczyk – Szyperska – proszę mi uwierzyć, walczę o to

z – ca Burmistrza Paweł Pachniewski – ale kiedy to się stanie?

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – przystępujemy do głosowania.
  

Za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką głosowano następująco:
za  – 9

                                                                    przeciw – 0
                                             wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA Nr 205/XLII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Do punktu 5

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016.

Przewodniczący  RM  Andrzej  Robacki  –  uchwała  ta  była  już  omawiana  na  poprzedniej
komisji,
  
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – w uzupełnieniu chciałam jeszcze złożyć wniosek aby
do poprzedniego projektu nanieść poprawki, które już zostały ujęte i znajdują się w projekcie 3,
to jest wprowadzenie środków z tytułu dochodów a zarazem zwiększenie środków na  wydatki
i jest to kwota 94.950 zł., a jeżeli o dochody to w dziale 756 proponuje się zwiększyć o kwotę
25.000 zł. dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, również w dziale 756 zwiększa
się o kwotę 19.950 zł.  z  tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,  następnie o
kwotę 25.000 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i o kwotę
25.000 zł. z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Po  poprzedniej  komisji  która  odbyła  się  w  dniu  28  lipca  wpłynęło  do  urzędu  komornicze
wezwanie o zapłatę środków jakie zasądził sąd odnośnie zapłaty na rzecz firmy Pion. Firma ta
miała  kolejne  swoje  roszczenia  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  i  te  dochody  będą
przeznaczone na wypłatę tego odszkodowania. Kwota zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego
w Gostynin oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, który zasądził na rzecz wykonawcy
projektów budowlanych kwotę łączną 94.950 zł., w tym 56.255 zł. należność główna, 28.665 zł.



odsetki, 10.030 zł. koszty procesu.  
Natomiast w wydatkach majątkowych zgodnie z wnioskiem zostały wycofane z projektu 2 do
zdjęcia zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej
Nr 1” w kwocie 100.000 zł. oraz zadanie inwestycyjne ,,Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr
1 do potrzeb osób niepełnosprawnych” te środki były w kwocie 30.000 zł. Natomiast pokrycie
tych wydatków,  które  były wprowadzone do uchwały,  zarówno wydatki  inwestycyjne jak i
bieżące  ma  odzwierciedlenie  w  zwiększeniu  deficytu  budżetu  o  kwotę  122.239  zł.,  który
zostanie pokryty z wolnych środków. Zgodnie z wnioskiem i zgodnie z podjętą przed chwilą
uchwałą  wprowadzono  środki  w  wysokości  17.500  zł.  na  udzielenie  Powiatowi
Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne które
będzie  realizował  powiat  pod  nazwą  ,,Modernizacja  chodnika  przy  ulicy  Zakładowej”  i  te
dotacje  proponujemy pokryć  poprzez  zdjęcie  częściowo z  zadania  ,,Dostosowanie  budynku
Gimnazjum  Nr  1  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych”,  ponieważ  jak  już  wcześniej
informowałam państwa, burmistrz podjął taką decyzję gdyż ma być zmian systemu nauczania,
mają i powrócić szkoły podstawowe i na ten moment kiedy są wydatki priorytetowe, w Szkole
Podstawowej Nr 1 i Nr 3 zostały zlikwidowane bariery architektoniczne i aby na ten moment
odstąpić od zadania w Gimnazjum nr 1.      

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  czy są pytania?

Wiceprzewodnicząca  RM  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  rozumiem,  że  te
100.000 zł., przy Szkole Podstawowej Nr 1 pozostaje?

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  tak,  to  zadanie  inwestycyjne  ,,Przebudowa
kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ziejkowa” zostanie pokryta z tych wolnych środków.  W
tej chwili te wszystkie wolne środki zostały wykorzystane.  

Wiceprzewodnicząca  RM  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  a  ta  kwota  na  te
działania sportowe została przeznaczona z pomniejszonego zadania z Gimnazjum?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – z wolnych środków.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  mamy taką sugestię
aby te środki na sport, skora pan burmistrz obiecał i przejął patronat aby poszły z promocji
ewentualnie z budżetu miasta, aby te środki wolne pozostawić w tej kwocie. Daliście panowie
burmistrzowie słowo rodzicom i im dzieciom.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  może przyspieszy to pewne działania skoro to będą
środki z promocji
      
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – w promocji i tak już są małe środki

z – ca Burmistrza Paweł Pachniewski – myślę, że jest przesadą informowanie nas, że ja czy
też burmistrz dał słowo. Mi przyjęliśmy wniosek od pana Ziębickiego, czy tez od rodziców, że
będziemy  wspierać  sport  a  to  już  zupełnie  co  innego.  My  nie  chcieliśmy  tych  pieniędzy
przekazywać  z  budżetu  miasta  dlatego  też  zwróciliśmy  się  do  państwa  aby  pieniądze  te
zabezpieczyć poprzez konkurs.   

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  pan trener przekazał informację, że pan burmistrz
Kalinowski i pan burmistrz Pachniewski obieli patronatem tę sekcje która powstaje.



z – ca Burmistrza Paweł Pachniewski – czy radni nie chcą wspierać piłkę ręczną? Bo ja nie
bardzo rozumiem.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – bardzo chcemy, ale nie
chcemy wchodzić w paradę panom burmistrzom.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – ale to chyba jest wspólny interes.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  oczywiście, że tak

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – skoro wspólny interes
to chociaż mogliśmy dostać kserokopie tego pisma, że jest takie zapotrzebowanie i rodzice się
w tej kwestii zwracają. Anie dochodzi to do nas, ze tak powiem droga poboczną.
A pismo dotarło do mnie na maila od jednej z mam.

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – a do kogo było kierowane to pismo?

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – do Burmistrza.

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – no właśnie. W związku z tym burmistrz rozeznał się w
sytuacji i  zaproponował skierowanie sprawy na komisję, dlatego wpłyną wniosek do rady o
przekazanie środków.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki –  rozumiem, że te zmiany w budżecie były efektem
tego pisma?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – też.

Przewodniczący RM Andrzej  Robacki  –   czy nie dobrym obyczajem byłoby gdyby takie
wnioski  wpływały  również  do  wiadomości  do  rady.  Gdybym  ja  był  burmistrzem  to
poinformowałbym trenera i rodziców, że oczywiście popieram ale muszę się z tym zwrócić do
rady. Chyba, że ma własne środki  

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  ale  to  idzie  z  wolnych  środków  panie
Przewodniczący. I tak Urząd Miasta ma okrojone środki, już niejednokrotnie informowałam, ze
mamy jedna drukuje która drukuje format A3.

Przewodniczący  RM  Andrzej  Robacki  – już  o  drukarce  rozmawialiśmy  i  nie  rozumiem
czemu nie kupujecie.

z – ca Burmistrza Paweł Pachniewski – panie Przewodniczący, ja myślę, że pismo które do
nas  wpłynęło  od  pana  Ziębickiego  w dniu  11  lipca,  to  wydaje  mi  się,  że  procedura  którą
przyjęliśmy  nie  jest  naganna  ani  niewłaściwa.  To  jest  okres  wakacyjny  i  w  najbliższym
możliwym  terminie  kiedy  została  wyznaczona  komisja  i  sesja,  zaproponowaliśmy  takie
rozwiązanie i poinformowaliśmy państwa.

Wiceprzewodnicząca  RM  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  kiedy  pytaliśmy
państwa czy to są pieniądze na piłę ręczną to domniemaliście państwo, że to jest na ten cel.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – owszem na początku była taka mowa, ale potem było



już konkretne stwierdzenie, że te środki będą przeznaczone na piłkę ręczną.

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – wraz z podaniem nazwiska trenera.
 
Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – poproszę o 3 minuty
przerwy.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – ogłaszam 3 minuty przerwy.

… przerwa

… po przerwie

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – czy w tym temacie ktoś chce jeszcze zabrać głos?

Radni nie zgłaszali już więcej uwag i pytań.

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

za  – 10
                                                                    przeciw – 0

                                             wstrzymujących się – 1

UCHWAŁA Nr 206/XLII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Do punktu 6

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej  w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2032.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – jak już państwo wiecie wtedy gdy zmienia się kwota
deficytu  to  należy  dokonać  zmiany również  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  i  oprócz
zmian, które objęte są w przed chwilą podjętą uchwałą również zostały wprowadzone zmiany
dokonane w planie dochodów i  wydatków Zarządzeniem Nr 101 z dnia 4 lipca br. to znaczy o
kwotę  198.825  zł.  i  z  tytułu  dwóch  dotacji  celowych,  jedna  na  wypłatę  dodatków
energetycznych w kwocie 3.940 zł., i druga w kwocie 94.880 zł. została przyznana dotacja na
wypłatę  zasiłków  stałych.  Dokonuje  się  również  zmian  w  wykazie  przedsięwzięć  do
Wieloletniej  Prognozy Finansowej na przedsięwzięcie, dostosowanie warunków w Miejskim
przedszkolu Nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno budowlanych. Zmniejsza się łączne
nakłady  finansowe  o  kwotę  8.753  zł.  oraz  limit  wydatków  o  kwotę  10.613  zł.  i  na
przedsięwzięcie pod nazwą ,,Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego



przy ulicy 3 – go Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiające wykonanie co i cw
mieszkalnych budynków komunalnych przy ulicy 3 – go Maja 12 i12b ” zmniejszono o kwotę
16.701 zł. limit zobowiązań w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą, była podpisana
umowa na roboty dodatkowe, ponieważ nie objęte zamówieniem jakie zostało udzielone na
początku roku, ponieważ po odkryciu dachu okazało się, że są spróchniałe krokwie które należy
wymienić.      

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – czy są pytania?

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – przystępujemy do głosowania.
  

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:
za  – 11

                                                                    przeciw – 0
                                             wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA Nr 207/XLII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – panie burmistrzu, nie oczekuje odpowiedzi w tej
chwili,  ale  czy  w  związku  z  tymi  zmianami  budżetowymi  miasto  zamierza  podejmować
jakiekolwiek kroki związane z dochodzeniem tych strat, które w dniu dzisiejszym zostały przez
rade przyjęte.

Do punktu 7

Podjęcie  wniosku  dotyczącego  ograniczenia  zakresu  realizacji  inwestycji  pn.  ,,Budowa
chodnika przy ul. Spacerowej po stronie południowej”.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i
Gospodarki Przestrzennej z dnia 28 lipca 2016 roku – pismo stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  RM  Andrzej  Robacki  –  konsultowałem  również  tę  sprawę  z  radnym  z
tamtego terenu i jest taka opinia aby tę inwestycje ograniczyć do strony południowe. Czy ktoś z
państwa chce zabrać głos w tej sprawie.

Radni nie zgłaszali uwag.
    
Przewodniczący RM Andrzej Robacki – przystępujemy do głosowania nad wnioskiem aby te
inwestycje ograniczyć do strony południowej.

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:



za  – 11
                                                                    przeciw – 0

                                             wstrzymujących się – 0

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – jest to wniosek do realizacji do pana burmistrza.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – jeszcze nie, bo nie ma tam wystarczających środków.

Przewodniczący RM Andrzej Robacki – zwróciliście się z takim wnioskiem i macie nasze
stanowisko, dalsza procedura należy do burmistrza.

Do punktu 8

Zamknięcie obrad.

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

Spisała:
A. Petz

                                                                                                                          
                                                                           
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 
                                                                                         Andrzej Robacki


