
Protokół Nr LVIII/2017 
z posiedzenia LVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia

31 maja 2017 roku. 

Stan – 15
Obecni –13
Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o godzinie  10:00,  a  zakończono o  godzinie
13.35.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram  obrady  LVIII  sesji  Rady
Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, Witam Zastępcę Burmistrza
Panią  Halinę  Fijałkowską,  witam  Panią  Skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  witam  Panią  Sekretarz
Hannę  Adamską,  witam  Adwokata  Pana  Marcina  Brzezińskiego,  witam  wszystkich  Prezesów
Spółek  Miejskich,  koleżanki  i  kolegów  Radnych,  pracownice  Biura  Rady  Miejskiej,  media  i
wszystkich przybyłych.

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku.  

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0 

Porządek obrad został przyjęty.

     
Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie stanowiska popierającego Kartę Samorządności.
6. Informacja na temat funkcjonowania Spółek Miejskich:



 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta sp. z o.o.
 Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.
 Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek”. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w

Gostyninie w latach 2017-2021.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina

konsultacji społecznych w spawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na
2018 rok.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  nr  140/XVIII/00  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie umieszczenia herbu na przedmiotach, w tym
przeznaczonych  do  obrotu  handlowego  oraz  zamieszczenia  w  znaku  towarowym  lub
usługowym herbu lub nazwy miasta.  

10.  Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.
11.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia

29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
12.Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.Sprawy różne.
15.Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 21 kwietnia 2017 roku do 23 maja  2017 roku – treść sprawozdania stanowi załącznik
do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy ktoś ma pytania do sprawozdania? 

Radny  Stanisław  Pieniążek  –  Mam  pytanie  dotyczące  ul.  Floriańskiej,  18  maja  mieliśmy
posiedzenie  komisji  rewizyjnej  na  którym  został  zgłoszony  wniosek  „W trybie  pilnym  podjąć
rozmowy z właścicielami nieruchomości graniczących z pasem drogowym ul. Floriańskiej celem
podjęcia współpracy w sprawie wymiany nawierzchni przy posesjach” -  zwracałem na posiedzeniu
komisji uwagę, że pas nowego chodnika jest przeznaczony na parkowanie samochodów  i właśnie
wczoraj po komisji rewizyjnej idąc w tamtym kierunku, faktycznie zauważyłem, że cały chodnik
zajęty  jest  przez  5  samochodów  osobowych,  a  mieszkańcy  dalej  chodzą  tą  zniszczoną  częścią
chodnika.  Wnioskuję,  żeby  wprowadzić  tam  zakaz  parkowania  samochodów  na  części  od
Dubielaka do posesji gdzie jest chodnik szeroki.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – To jest pytanie, czy wniosek?

Radny Stanisław Pieniążek – To jest pytanie, ale i informacja, mam nawet zdjęcie w tej kwestii.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Radny były prowadzone rozmowy z właścicielami
nieruchomości o ewentualnej wymianie, udziale w kosztach tej modernizacji, a efekt jest taki jaki



jest,  nie  wszyscy  na  to  wyrazili  zgodę,  praktycznie  nikt  nie  wyraził  zgody.  Co  do  planu
wprowadzenia  znaku  zakazu  zatrzymywania,  to  my  przekażemy  Pana  sugestię  do  Starostwa.
Najpierw musimy wykonać projekt zmiany organizacji ruchu, potem to złożymy i zobaczymy jaka
będzie decyzja Starosty.

Radna  Wiesława  Radecka  -   Czy  jest  możliwe  porozumienie  z  Prezesem   Spółdzielni
Mieszkaniowej, w sprawie ulicy Floriańskiej  (modernizacji  chodnika, należącego do Spółdzielni
Mieszkaniowej)? 

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania Radnych.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wpłynęła  jedna  interpelacja  Radnej
Małgorzaty  Rędzikowskiej  -  Mystkowskiej  w  przedmiocie  „całkowite  koszty  poniesione  na
inwestycje  pn.  Budowa  Centralnego  Parku  Rekreacji,  Balneologii,  Turystyki  i  Wypoczynku
„Termy Gostynińskie” oraz budowę „Małej Obwodnicy”.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  odczytał interpelację Radnej – treść interpelacji
stanowi załącznik do protokołu.

Odpowiedź udzielona będzie w punkcie 13.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy są zapytania?

Radny Zbigniew Chorążek  - Mam pytania związane z Reformą Edukacji, które umknęły podczas
komisji – jaka jest liczba nauczycieli w wieku emerytalnym w Szkołach Miejskich, czyli w Szkole
Podstawowej Nr 1, Nr 3, Nr 5  i  Gimnazjum Nr 2?, drugie pytanie – ilu z tych nauczycieli  w
przyszłym roku nadal będzie pracować?, trzecie pytanie – ilu z nauczycieli w wieku emerytalnym
prowadzi wychowawstwo w klasach i czy te osoby będą  nadal pracować i nadal będą kontynuować
wychowawstwo?. Poproszę o odpowiedź ustną w odpowiednim punkcie i pisemną. 

Radna Magdalena Augustyniak  - Także odnośnie Reformy Edukacji – została ona wprowadzona
przez  obecny  rząd  i  niesie  za  sobą  koszty  finansowe,  które  Gmina  Miasta  Gostynina  ponosi
kosztem innych inwestycji tj. remonty dróg – w związku z tym, poproszę o podanie wszystkich
kosztów,  które  Gmina  Miasta  Gostynina  poniesie  w   związku  z  wprowadzeniem  reformy  w
Gostyninie. Jeśli nie jest znana cała kwota, proszę o podanie obecnie znanej przez Pana Burmistrza
kwoty wartości. 

Do punktu 5

Przyjęcie stanowiska popierającego Kartę Samorządności.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał stanowisko Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Karty Samorządności – treść stanowiska stanowi
załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  O  odczytanie  Karty  Samorządności
poproszę Pana Wiceprzewodniczącego. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus   odczytał  treść  Karty  Samorządności  –
stanowi załącznik do protokołu. 



Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

Za przyjęciem stanowiska popierającego Kartę Samorządności głosowano następująco:

 Za- 13 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0 

Stanowisko przyjęto. 

Do punktu 6

Informacja na temat funkcjonowania Spółek Miejskich:

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Prezes  MPK Władysław Dziachan – Przedstawił  informację  na  temat  funkcjonowania  Spółki
MPK – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Czy ktoś ma pytania do Pana Prezesa?

Radna  Martyna  Doral  –  Pan  Prezes  mówił,  ze  pracujecie  także  nocami,  w  święta  również,
natomiast  wczoraj  była  awaria  na  ul.  Kopernika  przy  bloku  nr  5  i  wczoraj  nie  zostało  to
naprawione,  podobno miało  być  naprawione to  o  20 godz.  ale  nikt  się  nie  pojawił  tam,  była
wywieszona karta, iż od godziny 21:00 do rana nie będzie wody, a wody nie było już po 19 w
ogóle, więc zostaliśmy odcięci od wody. 

Prezes MPK Władysław Dziachan – Tak, czasami jest to trudna sprawa, ponieważ zdarzy się
awaria, że trzeba coś kupić, w godzinach wieczornych hurtownie są zamknięte, jeśli tylko daje się
naprawić  to  tym  sprzętem,  który  mamy,  to  wówczas  tak  robimy.  Nie  raz  względy  techniczne
uniemożliwiają naprawę awarii od ręki. Czasami mamy wejście awaryjne do hurtowni w Płocku,
ale nie zawsze posiada ona odpowiedni rozmiar, który jest potrzebny. Takie sytuacje zdarzają się,
sieć mamy taką jaką mamy, proszę wybaczyć.   

Radna Martyna Doral – Czyli rozumiem, że nie posiadacie zapasów w materiale?

Prezes MPK Władysław Dziachan – Zapasy są, ale nie mamy wszystkich rozmiarów, bo wtedy
musielibyśmy mieć ogromne ilości tych zapasów.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Prezes MPEC Szymon Nieć – Przedstawił informację na temat funkcjonowania Spółki MPEC –
treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Czy ktoś ma pytania do Pana Prezesa?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus  -  Panie Prezesie chciałem zapytać w
przybliżeniu ile osób jest zatrudnionych w spółce, kolejne moje pytanie – wiem, ze podwyżki były
w Radzie Nadzorczej spółki, a czy były lub są planowane podwyżki wśród pracowników? 



Prezes  MPEC Szymon Nieć –  W spółce  na  dzień  dzisiejszy  pracuje  38  osób,  są  to  wszyscy
pracownicy, którzy pracują od szczebla najniższego  po kadrę biurową. Jeżeli chodzi o podwyżki,
to były one w zeszłym roku, w tym roku wprowadziliśmy regulamin wynagradzania i tutaj  był
delikatny ruch finansowy, ale były to symboliczne złotówki. W tym roku  pracownicy otrzymali
również nagrody zysku, więc jeśli chodzi o ogólne finanse, nie wygląda to najgorzej, natomiast
podwyżek  w  kwocie  brutto  w  tym  roku  nie  przewidujemy,  na  dzień  dzisiejszy  chcę  poznać
rynkowe ceny paliw, ponieważ one decydują o kondycji finansowej spółki. Prowadzimy też remont
modernizacji ciepłowni i tutaj też mamy spore zaangażowanie finansowe, więc musimy to wszystko
pogodzić.

Radny  Michał  Bartosiak –  Mam  pytanie  w  zasadzie  do  wszystkich  Prezesów  spółek,  które
odnoszą dodatnie wyniki finansowe, mianowicie chodzi o  wsparcie z Państwa strony – w okresie
letnim w Gostyninie będą odbywały się dwa wydarzenia kulturalne na które brakuje środków, jest
to  Jarmark św. Jakuba i Art Energy na które brakuje około 70.000,00 zł., czy w jakiejś formie
jesteście panowie w stanie nas wesprzeć w zamian za promocję, czy jest to możliwe?  

Prezes MPEC Szymon Nieć – Z pewnością w jakiejś skromnej kwocie tak, ale nie spodziewałbym
się „fajerwerków” ponieważ mamy dość istotną  inwestycję, którą musimy w tym roku wykonać.
Jeżeli chodzi o moją osobę i spółkę MPEC wolałbym nie wydawać zbytnio pieniędzy  z budżetu,
ponieważ inwestycja ta bardzo drogo nas kosztuje. 

 Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Prezes MTBS Konrad Wilkanowicz – Przedstawił informację na temat funkcjonowania Spółki
MTBS – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Czy ktoś ma pytania do Pana Prezesa?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus –  Panie Prezesie chciałem zapytać o
koszt budowy parkingu przy ul. Parkowej, on będzie dla 48 pojazdów? 

Prezes MTBS Konrad Wilkanowicz – Nie, parking będzie dla 58 pojazdów, co do kosztu nie
dysponuję  jakąś  precyzyjną  odpowiedzią,  mogę  przesłać  taką  odpowiedź  do  Pana
Przewodniczącego, ja mam skalkulowaną całą inwestycję, wiem oczywiście jaki to jest koszt, ale w
głowie tego nie mam. Prześlę odpowiedź.  

Radny Jan Głodowski – Ile będzie mieszkańców w nowo budowanym bloku?

Prezes MTBS Konrad Wilkanowicz – Są 44 lokale mieszkalne z możliwościową ich łączenia. 

Radny Jan Głodowski – Pytałem w kontekście miejsc parkingowych. 

Prezes MTBS Konrad Wilkanowicz – Budynek, który będziemy realizowali przy ul. 3-go Maja to
8 mieszkań i jeden usługowy 100 metrowy lokal.

Radna Magdalena Augustyniak -   Ja odnośnie parkingu – czy tam będą przewidziane barierki
przy rzece?  

Prezes MTBS Konrad Wilkanowicz – Osoby które podpisały umowy deweloperskie, wykazują
ogromne  zainteresowanie  żeby  ta  inwestycja  wyszła  jak  najlepiej,  ponieważ  będzie  wizytówką
miasta i już wpłynęły pisma do mnie z zapytaniem, czy parking będzie zamknięty, czy ten teren
będzie ogrodzony. Na razie odpisałem w ten sposób, ze w ramach zamówienia publicznego nie było



to przewidziane, natomiast jak powstanie Wspólnota Mieszkaniowa i inwestycja się zrealizuje (są
także oczekiwania, żeby były przeszklone balkony), to wtedy podejmiemy rozmowy i Wspólnota
Mieszkaniowa  podejmie  uchwałę,  bo  chcę  doprowadzić  do  odbioru  tej  inwestycji.  Wczoraj
uczestniczyłem w Kongresie Zarządców Nieruchomości w Warszawie i przywiozłem prospekt, w
którym wypowiada się bardzo ciekawa firma, oferująca szlabany otwierane za pomocą komórki,
akurat  ten  parking  będzie  dedykowany  dla  wspólnoty  i  gości  wspólnoty.  Wpłynęły  podania,
ponieważ z parkingami jest problem, np. wpłynęło podanie z ul. Parkowej od mieszkańców, czy
będzie  wyznaczone   miejsce  dla  osoby  niepełnosprawnej?  -  będzie  przewidziane,  ale  ja  będę
poruszał się w korporacji ze wspólnotą, czy wyraża zgodę. W ramach umowy deweloperskiej my
przez  60  miesięcy  będziemy zarządcą  nieruchomości   i  wówczas  będę  dożył  do  tego,  żeby te
szlabany powstały.              
 
Radna Magdalena Augustyniak – Konkretniej chodziło mi o barierki przy samej rzece, bo jeśli
ktoś się tam rozpędzi, może wjechać do rzeki. 

Prezes MTBS Konrad Wilkanowicz – Nie tutaj nie przewidywaliśmy, nie wiem, czy będzie taka
potrzeba. Wcześniej były informacje od osób, które wychodzą na spacer z psami, że był nawyk, aby
spacer  zaczynać  bardziej  od  strony  ulicy   Zamkowej,  a  my  to  uniemożliwiliśmy,  ale
proponowałbym spacery za inwestycją, w stronę ul. Dybanki.  

 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta sp. z o.o. 

Prezes POM Bolesław Justyński – Przedstawił informację na temat funkcjonowania Spółki POM
– treść informacji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  -   Zapytam  Panie  Prezesie,  jak  wygląda
kwestia pozyskiwania nowych klientów na przestrzeni dwóch lat, czy są jeszcze jakieś firmy, które
mogłyby podpisać umowy z wami, a jeszcze tego nie zrobiły?

Prezes POM Bolesław Justyński – Wiadomo, że firmy powstają, później się likwidują, my zawsze
to obserwujemy i staramy się proponować swoje usługi. Teraz zdobyliśmy umowę, od firmy, po
Panu PIETRZAKU, chodzi o firmę BUDMAT z Płocka, kilka dni temu podpisaliśmy z Prezesem
firmy umowę. Często musimy konkurować w zapytaniach o cenę  tak jak w przypadku Szpitala
Zalesie, ponieważ oni są Państwową jednostką więc zobowiązani są zapytaniami o cenę – musimy
się  z  tym  zderzać,  ogólnie  zysk  nie  jest  wielki,  ale  robimy  także  to  w  ramach  usługi  dla
mieszkańców. Zlecenia z Firmą ENERIS nie są drogie, nie ma jakiś pirofitów, które wskazywałby,
że są na wysokim poziomie. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus -  Panie Prezesie nie wiem, czy dobrze
zrozumiałem, mówiąc o zatrudnieniu wskazał Pan  8 osób, to są umowy zlecenia, umowy o dzieło i
staże, a czy jest jakaś umowa o pracę?

Prezes  POM  Bolesław  Justyński –  Osoby  które  przyjmujemy  na  staże  też  są  naszymi
pracownikami, dlatego musimy je wykazywać, natomiast stałych pracowników mamy 6 osób.  

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  -   A  iloma  pojazdami  dysponuje
spółka?

Prezes POM Bolesław Justyński – Mamy dwa pojazdy. 

 Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.



Prezes  MCH  „Stara  Betoniarnia”  Rafał  Różański – Przedstawił  informację  na  temat
funkcjonowania Spółki MCH – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

 Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek”

Prezes  Agencji  Rozwoju i  Promocji „Zamek” Paweł Gostyński  – Przedstawił  informację na
temat  funkcjonowania  Spółki  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”–  treść  informacji  stanowi
załącznik do protokołu.

Radny Zbigniew Chorążek –  Mówił Pan o sposobie otwierania się na mieszkańców – jak on
wygląda? 

Prezes  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”  Paweł  Gostyński  – Pierwszą  zmianą,  która
nastąpiła po rozpoczęciu pracy w zamku Gostynińskim jest otworzenie dziedzińca, powstała mini
kawiarnia także w recepcji hotelowej. Na dziedzińcu Zamku oferujemy produkty mini kawiarni tj.
ciastka,  kawę, herbatę, dodatkowo od niedawna oferujemy usługę przewodnika. Jest to ciekawy
pomysł, ponieważ nie każdy zna historię miasta, dlatego w każdą środę oraz w pierwszą i trzecią
sobotę miesiąca czeka na przybyłych gości przewodnik, opowiadający za darmo historię Gostynina,
od początku dziejów, czas takiej wycieczki około pół godziny, nic to nie kosztuje. Myśl przewodnia
jest taka, aby Zamek stał się miejscem do spotkań mieszkańców, miejscem kulturalnym.  Obecnie
prowadzę rozmowy z Panią Dyrektor  Galerii  Sztuk Pięknych w Płocku, by w Zamku powstały
ekspozycje stałe prac artystów gostynińskich i jakaś wystawa  historyczna.  To wszystko stworzy
nam miejsce spotkań, miejsce przystępne, otwieramy się na kontekst lokalny. Od pierwszych dni
czerwca będzie możliwość zakupienia lodów na dziedzińcu, chcemy tam stworzyć miejsce gdzie
można odpocząć, pobyć z rodziną. To już się powoli dzieje, mieszkańcy zaglądają do Zamku, są
zainteresowani obiektem -także właśnie to rozumiem przez otwarcie się Zamku dla mieszkańców.
A dlaczego taki ruch – ponieważ pracując w promocji miasta, często spotykałem się z pytaniem ”co
można zobaczyć w Gostyninie” i wówczas zawsze odpowiadaliśmy Zamek,  „a co można w Zamku
zobaczyć?”,  właściwie  zamkniętą  salę  kolumnową.  Myślę,  że  niedużym  kosztem,  a  z  dużym
zapałem uda nam się zrobić z Zamku wizytówkę miasta, gdzie każdy kto go odwiedzi odpocznie w
nim i pozna lokalną historię. 

Radny Zbigniew Chorążek – Mam jeszcze pytanie na czym, zmiany jakościowe mają polegać, o
których również było wspomniane, rozumiem, że chodzi o kontekst organizowanych imprez? 

Prezes  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”  Paweł  Gostyński  – Zmiany  jakościowe,  w
kontekście  organizowanych  imprez  –  chodzi  o  dostosowanie  cen  do  rzeczywistej  wartości
rynkowej,  by Zamek był   atrakcyjnym miejscem dla osób chcących  zorganizować u nas jakieś
wydarzenie, żeby nie było to miejsce nieprzystępne cenowo.  Ważne jest, żeby zwiększyć jakość
świadczonych  usług,  czyli  żeby  np.  kelnerzy  byli  odpowiednio  przeszkoleni  i  żeby  była
odpowiednia  liczba  kelnerów.  Jeśli  chodzi  o  menu,  to  chcemy,  aby było  ono dostosowane do
potrzeb klienta, ale także żeby otwierać się na nowe trendy gastronomiczne. To wszystko, to drobne
rzeczy, ale one wpływają na cały obraz.  Uważam, że najlepszą formą reklamy jest tzw. marketing
szeptany, więc jeśli ktoś wróci z Zamku zadowolony,  to poleci nam komuś następnemu, to jest
pierwsza droga do dalszych zysków, czyli  poprawienie jakości usług, menu adekwatne do ceny,
dodatkowe rzeczy które można zakupić, a które są niedostępne u konkurencji.   

Radna Urszula Pieniążek – Chciałam się dowiedzieć jakie są wynagrodzenia Rady Nadzorczej?



Prezes Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Paweł Gostyński -  Czy ja mogę podawać takie
dane?

Adwokat Marcin Brzeziński –To jest informacja ogólna, nie wynagrodzenia konkretnej osoby. 

Prezes  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”  Paweł  Gostyński –  Jeśli  dobrze  pamiętam
Przewodniczący Rady Nadzorczej około 810 zł., natomiast członkowie Rady w granicach 620 zł.,
są to kwoty w takich granicach. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Pozwolę  sobie  dopytać  o  osoby
przybywające do Gostynina, bo oferta dotyczyła mieszkańców, a czy są podjęte jakieś działania
naprawcze   w  kwestii  osób   przybywających  do  Gostynina,  chodzi  o  usługę  hotelową,  kiedy
wiadomo, że w dobie hotelowej zwykle zawarte jest śniadanie, co z tymi śniadaniami dla osób,
które przebywają w hotelu?

Prezes  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”  Paweł  Gostyński  –  Jak  najbardziej,  są  dwa
możliwe warianty hotelowe, dla gości, uwzględniające śniadanie bądź nie. Można zamówić dobę
hotelową wraz ze śniadaniem bądź też nie. W 90% goście hotelowi, to goście z Polski.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Pytam,  ponieważ  dotarła  do  mnie
informacja, że gość przybył do Gostynina, korzystał z noclegu w Zamku i nie mógł zjeść śniadania
w  hotelu  Zamkowym,  chciałbym,  żeby  Pan  Prezes  sprostował  i  wyjaśnił,  że  istnieje  taka
możliwość, ponieważ to napędza nam koniunkturę. 
 
Prezes Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Paweł Gostyński –  Owszem tak, są noclegi ze
śniadaniem,  bądź bez.  W tej  chwili  jeśli  chodzi  o hotel  prowadzimy intensywną promocję  na
terenie  miasta  i  powiatu.  W  tej  chwili  pokój  dwuosobowy,  ponieważ  jednoosobowych  nie
posiadamy, co jest dużym minusem, kosztuje 100 zł. doba bez śniadania, natomiast ze śniadaniem
140 zł.,  jest  to  cena  urealniona,  ponieważ w poprzednim cenniku o ile  dobrze  pamiętam doba
kosztowała 180 zł.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – Dziękuję bardzo Prezesom za przybycie i
złożenie informacji. Ogłaszam  15 min przerwy.

(po przerwie…)

Do punktu 7

Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w  Gostyninie  w
latach 2017-2021.

(obrady opuścił Radny Zbigniew Chorążek…)

Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Opinia pozytywna wraz z wnioskami:

 W § 1 dopisujemy w formule partnerstwo publiczno – prywatne lub innej formule.



 Zmienić zapis w §  1 ust. 2 na „Rada Miejska w Gostyninie deklaruje współpracę w zakresie
działań opisanych w ust. 1”.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Dodam tylko ze swojej  strony,  że kary,
które  zostały  nałożone  na  Przedsiębiorstwo  zostaną  poprzez  działania  Pana  Prezesa  i  Pana
Burmistrza  zawieszone,  a  kary które ewentualnie  byłyby jeszcze  nanoszone nie  mogą obciążać
taryf, czyli mieszkańców, byłyby ponoszone przez spółkę. Modernizacja jest niezbędna i uchwała
intencyjna którą mam nadzieję dzisiaj podejmiemy rozpocznie długą procedurę. Myślę, że jeszcze
nie raz się z Panem Prezesem spotkamy w tej sprawie.    

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 293/LVIII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina
konsultacji społecznych w spawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na
2018 rok. 

Opinia komisji:
Komisja  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  –  Opinia  pozytywna  wraz  z
autopoprawkami:

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Proponuję,  aby  każdą  autopoprawkę
przegłosować oddzielnie. 

W § 4 załącznika do uchwały wprowadzić nowy punkt 5 „Gmina Miasta Gostynina winna ponosić
bieżące koszty utrzymania powierzonych rzeczy”, a kolejne punkty ulegają przesunięciu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do powyższej autopoprawki. 

Za przyjęciem autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Autopoprawka została przyjęta. 

W § 4 pkt.  B  wyrazy „wyłączną własnością” i   „wyłącznym użytkowaniu”,  wykreślić  w obu
przypadkach wyraz „wyłączną” i „wyłącznym” .

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do powyższej autopoprawki. 

Za przyjęciem autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0



Autopoprawka została przyjęta. 

W § 5 pkt. 2  wykreślić słowa „który może włączyć się we współorganizację projektu” a wpisać
„ współorganizujący projekt”. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do powyższej autopoprawki. 

Za przyjęciem autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Autopoprawka została przyjęta. 

W § 9 pkt. 2 dopisać do słowa Lidera łamane przez słowo  Liderów (lidera/liderów). 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do powyższej autopoprawki. 

Za przyjęciem autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Autopoprawka została przyjęta. 

W § 9 pkt. 7 zmienić skład komisji na 3 -osobowy, a nie 6-osobowy. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do powyższej autopoprawki. 

Za przyjęciem autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Autopoprawka została przyjęta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Robacki  – Musimy wybrać komisję odwoławczą w
składzie  3-osobowym”.  W poprzedniej  edycji  w składzie  6-osobowym były  następujące osoby:
Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska,  Magdalena  Augustyniak,  Urszula  Pieniążek,  Jan
Głodowski, Wiesława Radecka, Michał Bartosiak. Kto z Państwa chce pozostać w tej komisji:

Radna Urszula Pieniążek– czy wyraża zgodę?
Radna Urszula Pieniążek wyraziła zgodę.
Radny Michał Bartosiak – czy wyraża zgodę?
Radny Michał Bartosiak nie wyraził zgody. 
Radny Jan Głodowski – czy wyraża zgodę?
Radny Jan Głodowski nie wyraził zgody.
Radna Magdalena Augustyniak – czy wyraża zgodę?
Radna Magdalena Augustyniak wyraziła zgodę. 
Radna Wisława Radecka – czy wyraża zgodę?
Radna Wiesława Radecka wyraża zgodę. 



Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Proponuję zamknąć listę  i  przegłosować
wybór 3 osób, które wyraziły zgodę. 

Za  wyborem  komisji  odwoławczej  w  składzie:  Radna  Urszula  Pieniążek,  Radna  Magdalena
Augustyniak, Radna Wiesława Radecka głosowano następująco:

Za- 9  Przeciw- 0       Wstrzymało się- 0 

(Radne wybrane do składu komisji odwoławczej nie brały udziału w głosowaniu) 

Skład komisji odwoławczej ( Radna Magdalena Augustyniak, Radna Wiesława Radecka, Radna
Urszula Pieniążek) został przyjęty. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Ogłaszam  minutę  przerwy,  aby  nowo
wybrana komisja odwoławcza wyłoniła spośród członków przewodniczącą Komisji.  

(po przerwie…)

Przewodniczącą Komisji Odwoławczej została Radna Magdalena Augustyniak. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wybraliśmy  skład  komisji,  więc
przechodzimy  dalej  do  głosowania  autopoprawek  do  uchwały.   Kolejne  zmiany,  które  były
opiniowane to:  wykreślony cały punkt 8, punkt 9, punkt 10 i punkt 11 – tego nie głosujemy
ponieważ było to opiniowane.  Następnie:

W § 9 punkt 9  wykreślić „a w przypadku wyłączenia go z prac komisji – najstarszego wiekiem
członka Komisji”. 
 
Za przyjęciem autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Autopoprawka została przyjęta. 

(obrady opuściła Radna Magdalena Augustyniak…)

W § 13 dopisać do słowa lidera „łamane słowo liderów” (lidera/liderów). 

 Za przyjęciem autopoprawki głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Autopoprawka została przyjęta. 

     (przybyła Radna Magdalena Augustyniak...) 



W § 9  punkt  15  dopisać  na  końcu zdania  „i  zawierać  dane  dotyczące  projektu,  miejsca  jego
realizacji Lidera/Liderów i nazwiska projektodawcy Lidera/Liderów”.  

Za przyjęciem autopoprawki głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Autopoprawka została przyjęta. 

Za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami zgłoszonymi powyżej głosowano następująco: 

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 294/LVIII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9  

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  nr  140/XVIII/00  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 29 lutego 2000r. W sprawie umieszczenia herbu na przedmiotach, w tym
przeznaczonych  do  obrotu  handlowego  oraz  zamieszczenia  w  znaku  towarowym  lub
usługowym herbu lub nazwy miasta.  

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 295/LVIII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Chciałabym,  aby  wnioski  zgłoszone  na  komisji
przegłosować oddzielnie. 

(obrady opuściła radna Martyna Krawiecka...)



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Mam propozycję, aby Pani Skarbnik czytała
wnioski, a my będziemy glosować. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Dobrze, będę odczytywać wnioski:

Zwiększyć  dochody budżetu bieżące  o kwotę 13.420,00 zł.  w stosunku do pierwszego projektu
(dochody zwiększą się z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych).

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

W  rozdziale  70005  zwiększyć  o  kwotę  10.320,00  zł. wydatki  związane  z  realizacją  zadań
statutowych  (dotyczy  orzeczenia  sądu,  wezwanie  do  uiszczenia  zwrotów  kosztu  procesu
dwukrotnych i opłaty sądowej).

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

W rozdziale 75023 zwiększyć  wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.100,00 zł.
(dotyczy to kosztów komorniczych).

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

Przeniesienie środków z wydatków majątkowych, zostało zdjęte zadanie inwestycyjne pod nazwą
modernizacja ul. Kopernika na kwotę 140.000,00 zł.  - środki te będą przeznaczone w rozdziale
80101 dla szkoły  Podstawowej nr 1 w kwocie 60.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją zadań
statutowych, a konkretnie na zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – W  tym  wniosku  jest  zapisane,  że  po
uzyskaniu środków – one wrócą z powrotem na tą inwestycję. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak. 

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Wniosek został przyjęty. 

W  rozdziale  80110  zwiększa  się  o  kwotę  80.000,00  zł.  wydatki  związane  z  realizacją  zadań
statutowych  w  Gimnazjum  Nr  1  -   na  zakup  materiałów  i  wyposażenia,  zakup  pomocy
dydaktycznych, zakup usług remontowych.    



Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Wniosek został przyjęty. 

Kwotę 140.000,00 zł. zdejmujemy tymczasowo z zadań. 

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wnioski zostały przegłosowane i przyjęte,
przejdziemy teraz do głosowania całej uchwały wraz z wnioskami. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało  się- 0 

UCHWAŁA NR 296/LVIII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy Pani Skarbnik chciałby coś dodać? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Powyższe wnioski są uwzględnione również w WPF.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało  się- 0 

UCHWAŁA NR 297/LVIII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12 

Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Protokół został Państwu wysłany na maila. 



Radni nie zgłaszali pytań i uwag do protokołu.

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało  się- 0 

Protokół z LVI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 13 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Zastępca  Burmistrza  Halina Fijałkowska –  W pierwszej  kolejności  odczytam odpowiedź  na
interpelacje Radnej Małgorzaty Rędzikowskiej -Mystkowskiej.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska odczytała odpowiedź na interpelację  Radnej Małgorzaty
Rędzikowskiej  -Mystkowskiej  w  przedmiocie   -  Całkowite  koszty  poniesione  na  inwestycje  pn.
Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”
oraz budowę tzw. „Małej obwodnicy” -treść interpretacji stanowi załącznik do protokołu. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Bardziej  szczegółowe informacje,  o które prosiła
Pani  Radna  w  swojej  interpelacji,  na  dzień  dzisiejszy  wydział  finansowy  nie  jest  w  stanie
przygotować.  Jeżeli  informacje,  które  zostały przedstawione w odpowiedzi  nie  zadowolą  Panią
Radną,  wówczas  będziemy potrzebowali  przynajmniej  dwa –  trzy  miesiące   na  przygotowanie
szczegółowego wykazu wydatków. 
W związku z przedstawionym sprawozdaniem międzysesyjnym były skierowane zapytania do Pana
Burmistrza.   Pan  Stanisław  Pieniążek  pytał,  czy  były  podejmowane  rozmowy z  właścicielami
nieruchomości  przylegających  do  pasa  drogowego  ul.  Floriańskiej.  Z  podobnym  zapytaniem
wystąpiła Pani Wiesława Radecka, pytała też o nawiązanie współpracy  z Gostynińską Spółdzielnią
Mieszkaniową w celu poprawy jakości, czy wizerunku utwardzenia przed nieruchomością, gdzie
znajduje się w tej chwili sklep SOFTNET, pojawił się także wniosek Pana Pieniążka dotyczący
ustawienia  znaku  zakazu  parkowania  na  nowym  chodniku  ul.  Floriańskiej  -   tym  tematem  i
nadzorem  nad  realizacją  inwestycji  zajmował  się  Pan  Tomek  Antonowicz,  który  przedstawi
informacje.

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  –  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej  Tomasz  Antonowicz-   Inwestycja  związana  z  przebudową  i  remontem  ul.
Floriańskiej  była  prowadzona  w  granicy  istniejącego  pasa  drogowego,  czyli  tylko  na  działce
stanowiącej  własność Gminy Miasta Gostynina.  Jak wiadomo,  nie możemy wchodzić na czyjąś
własność i inwestować tam publiczne  pieniądze, dlatego ta inwestycja była realizowana tylko w
pasie drogowym ul. Floriańskiej. W momencie realizacji tej inwestycji były dwie lub trzy osoby,
które „dogadały” się z firmą, która  wykonywała modernizację i na własny koszt również na swojej
działce  takie  utwardzenie  wykonały.  Więcej  osób  nie  było  zainteresowanych  wykonaniem
inwestycji  na  swoim  terenie  z  własnych  środków.  Były  podejmowane  rozmowy  z  każdym
właścicielem nieruchomości, żeby wykonali modernizację na swoim terenie, jednak nie były one
zainteresowane i nie wyraziły zgody. My jako Urząd nie możemy wchodzić na prywatne tereny,
jeżeli  właściciel  nie  wyraża  zgody.   Co  do  organizacji  ruchu,  to  została  wprowadzona  nowa
organizacja ruchu jeżeli chodzi o oznakowanie pionowe, ponieważ poziome będzie wprowadzone w
poniedziałek  i  jest  znak  B  36  zakaz  zatrzymywania  się   tuż  we  wlocie  ul.  Floriańskiej  przy
skrzyżowaniu  Ulicy  Stodólnej  z  Ulicą  Solidarności,  zarówno  po  prawej  jak  i  lewej  stronie.
Następnie znak B 36 znak zatrzymywania się jest powtórzony  tuż za ul. Kujawy, która została
oznakowana zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji  ruchu, czyli  zatrzymywanie  się po



prawej stronie ul. Floriańskiej od ul. Stodólnej do ul. Wojska Polskiego jest zabronione nawet na
chodniku, np. koło cukierni, koło Dubielaka, po prawej stronie jest całkowity zakaz. Co do lewej
strony,  to  od  ul.  Kujawy  do  do  ul.  Wojska  Polskiego  można  parkować  na  dotychczasowych
zasadach.

Radny Witold Dalkowski – Na chodniku też?

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  –  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej Tomasz Antonowicz– Na chodniku też, ale na chodnik nikt nie wjedzie bo tam jest
zbyt wąski chodnik. 

Radny Jan Głodowski – Jeżeli chodnik nie ma 1,5 metra nie powinien być parkowany, czyli jaki
był problem, żeby postawić tam zakaz od. ul. Kujawy ?

Inspektor  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Tomasz  Antonowicz  –  Od  ul.
Kujawy po lewej  stronie  nie  ma,  jest  po  prawej  stronie.   Jeśli  postawimy zakaz,  to  wówczas
mieszkańcy nie będą mogli się też zatrzymywać na jezdni, a tego chyba nie chcemy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Tam można by się zastanowić ewentualnie
nad czasowym ograniczeniem.  

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  –  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej Tomasz Antonowicz– Odniosę się jeszcze do tematu współpracy ze Spółdzielnią
Mieszkaniową,  nie  bardzo wiem na czym miałaby ta  współpraca  polegać,  pewnie  Spółdzielnia
chciałaby jakieś dofinansowanie od nas. Mam obawy, że te osoby, które prowadzą tam działalność
gospodarczą i  zapłaciły swoje pieniądze  za wykonanie  utwardzenia  tuż za naszym chodnikiem,
mogłyby się zwrócić do nas o zwrot.  

Radna Wiesława Radecka – Tam jest teren spółdzielni, Pan Jakubowski nie jest zainteresowany?

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  –  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej Tomasz Antonowicz – Myślę, że gdyby był zainteresowany, to by się zgłosił do
nas.  Na  każdym  etapie  projektowania,  od  ubiegłego  roku  byli  wszyscy  właściciele  działek
przyległych do pasa drogowego informowani. 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Wyszedł  Pan  Chorążek,  ale  zadawał  pytania
dotyczące nauczycieli w wieku emerytalnym. Odczytam jakie pytania były zadawane -  Jaka jest
liczba nauczycieli w wieku emerytalnym w Szkołach Podstawowych nr 1 i 3 i Gimnazjach Nr 1 i
2?,  ilu  z  tych  nauczycieli  będących  w wieku emerytalnym będzie  pracowało  w kolejnym roku
szkolnym?, ilu nauczycieli w wieku  emerytalnym ma wychowawstwo klas i czy to wychowawstwo
będzie kontynuowane w następnym roku szkolnym?. Pani Sekretarz zebrała informacje i posiada
szczegółowe dane dotyczące tych pytań, więc poproszę o udzielenie informacji. 

Sekretarz  Miasta  Hanna  Adamska  –  Odpowiedź  na  pytanie  pierwsze  - Jaka  jest  liczba
nauczycieli w wieku emerytalnym w Szkołach Podstawowych nr 1 i 3 i Gimnazjach Nr 1 i 2? - We
wszystkich  placówkach,  czyli  sumując  te  4  placówki  jest  tylko  jedna  osoba,  która  pobiera
emeryturę i nadal jest zatrudniona. Jest to nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3, ponieważ trudno
znaleźć nauczyciela z takimi kwalifikacjami,  stąd kontynuacja zatrudnienia osoby, która pobiera
emeryturę.   Pytanie  drugie  -  ilu  z  tych  nauczycieli  będących  w  wieku  emerytalnym  będzie
pracowało w kolejnym roku szkolnym? - W roku szkolnym 2017/2018 nauczycieli,  którzy mają
powyżej 35 lat pracy  są następujące ilości tych osób: 5 osób w Szkole Podstawowej Nr 3, 2 osoby
w Szkole Podstawowej Nr 1 i będą pracowały nadal w roku szkolnym 2017/2018 oraz ta osoba, o



której wspominałam, pobierająca emeryturę w Szkole Podstawowej Nr 3, czyli  łącznie jest to 8
osób. Kolejne pytanie - ilu nauczycieli w wieku  emerytalnym ma wychowawstwo klas i czy to
wychowawstwo będzie kontynuowane w następnym roku szkolnym?  - Spośród wymienionych w
poprzednich punktach osób mających staż powyżej 35 lat, wychowawstwo mają – w zerówce w
szkole Nr 3 jest to 1 osoba, w klasie 2, czyli nauczaniu wczesnoszkolnym również 1 osoba,( jest to
zerówka  i  nauczanie  wczesnoszkolne  w związku  z  tym  ta  sama  osoba  prowadząca  zajęcia  ma
również wychowawstwo, tak jest w systemie inaczej się nie praktykuje), natomiast dwie osoby w
szkole nr  3 z tej grupy nie mają wychowawstwa. Jedna osoba ma wychowawstwo w klasie wyższej
niżeli  klasa zerowa i  I-III  i ta osoba,  która pobiera emeryturę,  również ma wychowawstwo. W
Szkole Podstawowej Nr 1, jedna osoba w zerówce  ma wychowawstwo, a drugą z wymienionych
osób powyżej  35 lat  jest Wicedyrektor,  który wychowawstwa nie ma.  Wymienione osoby będą
dalej pracować i będą kontynuowały wychowawstwo. Jeszcze powiem o Gimnazjum – osoby w
wieku emerytalnym nie pracują, natomiast  w Gimnazjum Nr 2 od września przejdą w tzw. stan
nieczynny: przez 6 miesięcy będą nadal zatrudnione, ale nie będą świadczyć pracy, przy czym będą
wynagrodzenie pobierać, a po 6 miesiącach przechodzą na emeryturę. Jeżeli chodzi o przedszkole,
to jedna osoba z Przedszkola Nr 4 przechodzi  na emeryturę,  i  jedna osoba z Przedszkola Nr 5
przechodzi na świadczenie emerytalne. 
Pani Radna Magdalena Augustyniak zadała pytanie – obecny rząd wprowadził Reformę Oświaty,
która  niesie  za  sobą  koszty  finansowe,  które  Gmina  Miasta  Gostynina  ponosi  kosztem innych
inwestycji  tj.  remonty dróg – w związku z tym, poproszę o podanie wszystkich kosztów, które
Gmina Miasta Gostynina poniesie w  związku z wprowadzeniem reformy w Gostyninie. Jeśli nie
jest znana cała kwota, proszę o podanie obecnie znanej przez Pana Burmistrza kwoty wartości? - W
2017  roku  Gmina  Miasta  Gostynina  przeznaczyła  uchwałą  Rady  Miejskiej  kwotę  na  Reformę
Oświaty  w  wysokości  145.000,00  zł.  Miasto  złożyło  również  wnioski  o  zwiększenie  części
oświatowej subwencji ogólnej o 4,10% rezerwy do Ministra Edukacji Narodowej na trzy warianty:
doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w meble dla klas I-VI i remonty sanitariatu, są to trzy
odrębne wnioski, dotyczy to Gimnazjum  Nr 1, które przekształciło się  w Szkołę Podstawową Nr 5.
Tutaj jeśli chodzi o kolejne wydatki, które będą poczynione na rzecz Reformy Oświaty, trudno jest
ocenić  jakiego  rzędu  one  będą,  ale  na  pewno będą  niewspółmiernie  mniejsze  niż  kwota  którą
podałam. Może tutaj Pani Skarbnik dopowie.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Dalsze wydatki   są zabezpieczane, do tego co już zostało
poniesione. 

Do punktu 14

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wpłynął  Wyrok  Wojewódzkiego  Sądu
Apelacyjnego na ręce pełnomocnika Rady Miejskiej Pana Adwokata Konrada Wypycha, dotyczący
stwierdzenia nieważności  w całości uchwały Nr 215/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia  29  września  2016  r.  w  sprawie  przyjęcia  programu  Gostynińska  Karta  Seniora.  Była  już
podjęta kolejna uchwała w tej kwestii,  także może jest to nieaktualne, ale gdyby ktoś chciał się
zapoznać, wyrok będzie dostępny w Biurze Rady.
Wpłynęło  zaproszenie  od  Pani  Kierownik  MOPS-u  w  Gostyninie  na  dzień  rodziny  dla
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych Rady Miejskiej w dniu 2 czerwca  2017 roku.
Kolejne zaproszenie  jakie  wpłynęło  do  Radnych,  to  zaproszenie  na oficjalne  otwarcie  w dniu
jutrzejszym pacu zabaw, Pan Burmistrz zaprasza, a ja proszę, żeby wszyscy Radni byli obecni. 
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?

Radny Jan Głodowski - Mam pytanie do Pana Antonowicza – Patrzę na modernizowane ulice i
bulwersuje  mnie  jedna  rzecz,  tak  wysokie  krawężniki,  czy  my  jako  Urząd  Miasta  mamy



jakikolwiek wpływ na to, żeby te krawężniki były trochę niższe?. Jadąc ulicą Zamkową, są takie
wysokie, że rowerzysta nie ma gdzie uciec w przypadku niebezpieczeństwa.

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  -  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej Tomasz Antonowicz – Nie wiem, czy byłby to dobry pomysł, bo jeśli nawet mamy
wysokie krawężniki i  tak proszę spojrzeć  co dzieje się w centrum miasta,  kierowcy wjeżdżają
wszędzie, nawet jeśli są wysokie krawężniki.   

Radny Jan Głodowski -  To nie chodzi o wjazd, chodzi mi o użytkowników dróg, którzy jadą po
jezdni, wiadomo, że nie są przestrzegane przepisy jazdy do 40 km/h  na ul. Zamkowej.

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  -  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej Tomasz Antonowicz  –Zamkowa nie jest naszą ulicą, należy do Zarządu MZDW,
oni są od kontroli, oni zaprojektowali i wykonali te krawężniki i my na żadnym etapie nie byliśmy
informowani.  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – My jesteśmy zarządcą drogi od Rynku do Ronda. 

Radny Jan Głodowski – To jest tak jak z ulicą Kościuszki, do momentu kiedy nie było ofiary
śmiertelnej, nikt nie były tym zainteresowany, żeby  zrobić porządek tam, w tej chwili zrobiono
wyjazd w lewo i prawo z Netto, jest zupełnie inaczej.

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  -  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej Tomasz Antonowicz – Nie bardzo rozumiem, na czy miałoby to polegać, czy co 10
metrów obniżać krawężnik?    

Radny Jan Głodowski –  Nie mówię, żeby obniżać co 10 metrów, tylko ogólnie krawężnik nie
powinien mieć 20 centymetrów, a np. 10 cm.

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  -  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej Tomasz Antonowicz – Ale krawężnik służy także do ochrony pieszego.

Radny Jan Głodowski –  Uważam, że jest to źle projektowane.

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  -  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej Tomasz Antonowicz  - Tak jest w całej Polsce.

Radny Jan Głodowski – Nie jest prawdą, że w całej Polsce, ja jeżdżę po całej Polsce i widzę.  

Podinspektor  ds.  urbanistyczno  -  budowlanych  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki
Przestrzennej Tomasz Antonowicz  - Musi być wydzielona jakaś część dla pieszych, bo inaczej
samochody będą parkowały i podjeżdżały wszędzie.  
Do puntu 15
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Zamykam posiedzenie  VLIII sesji  Rady
Miejskiej w Gostyninie VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki 
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