
 Protokół Nr III/2018  

z posiedzenia III nadzwyczajnej sesji  Rady Miejskiej w Gostyninie VIII 

kadencji z dnia 28 listopada 2018 r.  

  

Stan – 14 

Obecni – 14 

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 17:00, a zakończono o godzinie 18:00. 

  

Do punktu 1  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Stwierdzam według listy obecności, że 

wszyscy radni są obecni, czyli obrady będą prawomocne, Rada jest zdolna do podejmowania 

uchwał. Otwieram III sesję Rady Miejskiej VIII Kadencji, witam wszystkich serdecznie. Witam 

Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, Panią Wiceburmistrz Halinę Fijałkowską, witam Panią 

Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam zaproszonych gości, 

witam koleżanki i kolegów Radnych, pracownice Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich 

przybyłych. 

Do punktu 2  

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Porządek Państwo otrzymali. 

Nie zgłoszono uwag i pytań do porządku. 

 Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco: 

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna 

Lewandowski  Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek 

Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

Porządek obrad został przyjęty.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  



3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta 

Gostynina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie 

nieruchomości.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości położonej 

w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej na rzecz Gminy Miasta Gostynina.  

6. Podjęcie uchwały  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. 

7. Sprawy różne.  

8. Zamknięcie obrad.  

 

Do punktu 3 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo na podstawie tej uchwały dokonujemy 

rozszerzenia wykazu przystanków komunikacyjnych, konkretnie chodzi o przystanek przy ul. 

Targowej, 15-nasty przystanek. Na wcześniejszej komisji zmieniliśmy nazewnictwo lokalizacji 

przy poszczególnych przystankach, mówię o przystanku nr 5 i 6, 7, 9 i 10.  Zostały zmienione 

nazwy np. zamiast „przy Elgo” -  „przy dawnym Zakładzie Elgo”, zamiast „przy Przychodni ZOZ” 

– „przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie” i zamiast „obok supermarketu  MARKPOL” – „w 

pobliżu stacji paliw ORLEN”.  W między czasie rozmawialiśmy, dlaczego przystanki przy ul. 18-

go Stycznia nie są wykazane – ul. 18-go Stycznia nie jest to ul. zarządzana przez Burmistrza, więc 

to nie jest nasz przystanek, jest to droga wojewódzka.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę Państwa przed posiedzeniem sesji, 

odbyły się zebrania komisji, które zajmowały się uchwałami omawianymi na sesji. 

 

Opinia Komisji:  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.  

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

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  

 



Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, 

Lewandowski  Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek 

Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 17/III/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 4  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.  

Naczelnik Wydziału Komunalnego Izabela Chmiel Vel Chmielecka – Przedmiotowa uchwała 

dotyczy wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 4011/2 o pow. 217 m² położonej w Gostyninie przy ul. Polnej. Na przedmiotowej 

nieruchomości posadowiona jest wnętrzowo – budynkowa stacja transformatorowa (S4-1201) 

stanowiąca własność spółki ENERGA - OPERATOR SA. Spółka wystąpiła z wnioskiem do Urzędu  

Miasta Gostynina o uregulowanie, czy też doprowadzenie do trwałego uregulowania stanu 

prawnego tej działki poprzez sprzedaż rzeczy znajdujących się na niej. Zgodnie z przepisami 

Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami Rada w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 

własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze uchwały może zwolnić z 

obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo 

mieszkaniowe, lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, albo innych celów publicznych, 

jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty dla których są to cele statutowe i których dochody 

przeznacza się w całości na działalność statutową. Z uwagi na fakt, że na przedmiotowej 

nieruchomości znajdują się tylko i wyłącznie zabudowania, czyli stacja transformatorowa i innego  

przeznaczenia na terenie tej działki nie może być,  uchwała o wyrażenie zgody na zbycie 

nieruchomości  w drodze bezprzetargowej. Ponadto Gmina Miasta Gostynina  z tytułu sprzedaży  

nieruchomości pozyska dochody do budżetu Miasta Gostynina.  

 

Opinia Komisji:  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.  

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

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

 



Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, 

Lewandowski  Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek 

Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 18/III/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 5  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości położonej w 

Gostyninie przy ul. Kutnowskiej na rzecz Gminy Miasta Gostynina.  

Naczelnik Wydziału Komunalnego Izabela Chmiel Vel Chmielecka – Przedmiotowa uchwała 

dotyczy wyrażenia zgody  na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy 

ul. Kutnowskiej na rzecz Gminy Miasta Gostynina, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 

4010 o powierzchni 0,1273 ha. Nieruchomość stanowi współwłasność osób fizycznych, sąsiaduje 

ze Szkołą Podstawową Nr 5, Halą Sportową oraz Pływalnią Miejską. Podjęcie przedmiotowej 

uchwały wynika z faktu, iż Uchwałą Rady Miejskiej z 2015 roku zostały określone zasady 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 

czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i w tej uchwale Burmistrz został 

upoważniony do nabywania nieruchomości z ograniczeniem do ceny 100.000,00 zł Cena nabycia 

przedmiotowej nieruchomości zostanie uzgodniona ze współwłaścicielami, uchwała przewiduje, że 

nie może być wyższa niż 180.000,00 zł Będzie sporządzona wycena – operat szacunkowy przed 

ewentualnym zakupem tej nieruchomości i już na dzień dzisiejszy wiadomo, że na pewno kwota 

będzie przewyższała 100.000,00 zł., stąd podjęcie przedmiotowej uchwały o nabyciu nieruchomości 

jest zasadne.   

 

Opinia Komisji:  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.  

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

Radny Stanisław Wróblewski – Chciałbym wyjaśnić według własnej wiedzy, skąd taka kwota?. 

180.000,00 zł. za 1200 metrów, hektar kosztowałby ponad 1.5 miliona zł, czy takie są ceny hektara 

w naszym środowisku, czy 180.000,00 zł ma jakieś uzasadnienie, a drugie pytanie, po co miastu 

taka działka, czemu to ma służyć, czy nie jest to zakup dlatego, że ktoś chce dobrze to sprzedać, z 

czego wynikają te kwoty?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ceny, które są ustalane, wynikają najczęściej z operatu. W 

zeszłym roku sporządzono operat szacunkowy i szacujemy do 180.000,00 zł – taka cena za 



nieruchomość może być ustalona. Na komisji poprzedzającej dzisiejszą sesję mówiłem, ze w 

poprzedniej kadencji Rady Miasta zakupić tę nieruchomość, z tego względu, ze miastu brakuje 

działek, na których mnożna rozbudowywać infrastrukturę sportową, a brakuje również miejsc na 

chociażby budownictwo.  To jest idealne miejsce w mojej ocenie, żeby móc przystąpić do 

Programu Mieszkanie Plus, niestety na dzień dzisiejszy miasto nie posiada działek budowlanych 

tego typu.  Uważam, że lokalizacja tej działki jest bardzo dobra, w pobliżu szkoły, hali sportowej, w 

pobliżu basenu, jest to bardzo inwestująca działka, żeby móc  w przyszłości budować tam bloki. I 

jeszcze tutaj mam przekazane od Pani naczelnik, że jest to 141 zł za m².  

Radny Stanisław Wróblewski – Tak, ale ja przeliczyłem na hektar.  

Adwokat Tomasz Stefaniak – To jest kwota maksymalna.  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – W uzupełnieniu  wypowiedzi Pana Burmistrza 

chciałam dodać, że Pan Radny przelicza na hektar gruntu rolnego, a to jest grunt inwestycyjny i w 

związku z tym  ceny gruntów inwestycyjnych, czyli przeznaczonych pod inne wykorzystanie niż 

rolnicze mają inną cenę niż hektar ziemi rolnej. Nie możemy tak tego przeliczać.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Chojecka – Dinić Emilia, 

Lewandowski  Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek 

Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 19/III/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 6  

Podjęcie uchwały  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, podstawą gospodarki finansowej 

gminy stanowi uchwała budżetowa, która określa budżet jednostki samorządu terytorialnego na 

dany rok budżetowy. Wyłączne kompetencje posiada w tej kwestii Rada Gminy. Taka uchwała 

została podjęta na rok budżetowy 2018  w miesiącu grudniu 2017 roku, tutaj również wyłączne 

prawo do dokonywania zmian w budżecie ma organ stanowiący na wniosek organu wykonawczego 

jakim jest Pan Burmistrz, który odpowiada za wykonanie  budżetu. Budżet obejmuje dochody, 

wydatki, przychody i rozchody budżetu. W przedłożonym Państwu projekcie wnioskuje się o 

zmianę w wydatkach budżetu, zarówno w wydatkach bieżących jak i w wydatkach majątkowych, 

dodam, że te zmiany  nie powodują zwiększenia kwoty wydatków ogółem, są to przeniesienia 

pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami 

majątkowymi. Bardzo szczegółowo zmiany były omawiane na komisji, dotyczą one zmiany w 



drogach gminnych, w administracji publicznej, w oświacie, w rodzinie i w gospodarce komunalnej. 

Jeżeli natomiast chodzi o wydatki majątkowe, to w takich działach jak drogi gminne, gospodarka 

nieruchomościami, oświata i rodzina. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Jeszcze poproszę Pana Burmistrza o 

przybliżenie kwestii Szkoły Podstawowej Nr 3, chodzi o zmiany, bo to jest bardzo istotne.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Na wniosek Dyrekcji szkoły Podstawowej Nr 3 Rada 

Miejska jeszcze w poprzedniej kadencji wprowadziła do budżetu kwotę 184.000,00 zł na 

wykonanie remontu podłogi w hali sportowej wraz z zamontowaniem w hali sportowej urządzeń 

sportowych. Kwota 184.000,00 zł według przepisów prawa zamówień publicznych powoduje, że 

musimy zorganizować przetarg, a że w tym roku jest jeszcze szansa na wykorzystanie tych środków, 

podjęliśmy działanie, aby  rozdzielić te dwa zadania, czyli rozdzielić na wymianę nawierzchni i to 

jest kwota 157.100,00 zł oraz zakup urządzeń i to jest kwota 20.505,00 zł To jest zmiana o którą też 

Państwa  prosimy, ponieważ trzeba tego dokonać, aby rozdzielić zadanie.  Istnieje szansa, że to 

faktycznie zostanie dokonane do końca roku, to jest też decyzja z ubiegłej kadencji, więc też zależy 

nam, aby to  jak najszybciej wykonać, ponieważ jest wydana decyzja sanepidu.             

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Ja trochę zrelacjonuje dyskusję, na komisji 

było 11 radnych – Pan Dyrektor zgłosił zapotrzebowanie na środki dodatkowe i generalnie myślę, 

że wszyscy jesteśmy za tym, że jeśli jest nowa nawierzchnia, to niech będzie i nowe wyposażenia, 

ale może niech Pan Dyrektor przybliży sprawę, jak chce to wykonywać, w jakiej kolejności. Pismo 

trafi na Komisję Edukacji, Kultury i Sportu i wtedy o tym porozmawiamy.  

Radny Stanisław Wróblewski – Jestem ubogi w wiedzę bo nie byłem na komisji, ale mam takie 

pytania np. w rozdziale  85507  przeznacza się kwotę 9.556,00 zł i jest komentarz „wykorzystanie 

niezgodnie z przeznaczeniem i wykorzystanie z naruszeniem procedur” itd., co się stało, że miasto 

musi teraz zapłacić tą kwotę przy takim komentarzu?. W rozdziale 60016 jest zwiększenie kwoty i 

są komentarze „na realizację zadań wynikających ze statutu” – taki komentarz można by sobie 

darować, bo chyba działalność pozastatutowa jest niedopuszczalna, a więc wydatki zgodne ze 

statutem takiego komentarza nie wymagają. W rozdziale 60016 jest kwota 64.600,00 zł jest 

zwiększenie i cytuję „ związane z realizacją zadań statutowych” . 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Dalej jest wyjaśnione na jakie wydatki. 

Radny Stanisław Wróblewski – Tak na zakup materiałów i wyposażenia – to znów bardzo ogólny 

paragraf, „zakup pozostałych usług” – taki zapis też nic mi nie mówi. Jeżeli już tworzymy  

uzasadnienia to konstruujmy je bardziej precyzyjnie, mimo, że Pani Skarbnik mówiła o bardzo 

dokładnym wyjaśnieniu, to dla mnie one są zupełnie nieprecyzyjne i nie rozumiem tego. A kwota 

9.556,00 zł, to zupełnie szokujące, nie wiem, czy jest przyjęta taka forma, czy coś Urząd Miasta 

zrobił źle?      

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Szanowny Panie Radny, jeżeli chodzi o realizację zadań 

statutowych, w taki sposób  drukowane są wydatki u Nas w załącznikach, takich, które 

sporządzamy w programie sprawozdawczo – projektowym do budżetu, drukujemy je na 

wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją  zadań statutowych, 

następnie są dotacje itd. Natomiast co do zakupu materiałów i wyposażenia, to doskonale Pan wie, 

pracował Pan w samorządzie i wie, że wszystkie wydatki w samorządzie są poszufladkowane – 



związane z zakupem do jednej szuflady, z usługą do drugiej, z usługą remontową do trzeciej, stąd 

nazwy paragrafów. Będą one przeznaczone na: 28.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją 

zadania „Akcja Zima” i w tym zakup soli, piasku, chloru i tego typu materiałów, 30.000,00 zł zakup 

usług pozostałych, jest to związane z wynajęciem koparko-ładowarki, która pomiesza te wszystkie 

składniki i przygotuje mieszankę do posypania naszych dróg w okresie zimowym oraz 

zabezpieczenie środków na ewentualny wywóz śniegu ze skrzyżowań. Kwota 6.600,00 zł różne 

opłaty i składki – to wydatki związane z ubezpieczeniem naszych samochodów. Następnie w dziale 

75023 zakup usług remontowych, następuje zwiększanie o kwotę 10.000,00 zł – środki te mają być 

przeznaczone na remont budynku przy ul. Parkowej. Jeżeli chodzi o odsetki, to jest nazwa 

paragrafu i zmiana ta wiąże się  ze zmianą w wydatkach majątkowych w kwocie 99.853,00 zł, 

niekoniecznie te środki muszą być wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, bo mogą być 

wykorzystane również z naruszeniem jakiś procedur, mogą być pobrane niezależnie, lub w 

nadmiernej wysokości. Chodzi tutaj o zwrot dotacji, jaką miasto pozyskało w ubiegłym roku na 

utworzenie Punktu Przedszkolnego „Zaczarowana Kraina”, ponieważ nastąpiła taka sytuacja, że 

podczas czynności odbiorowych, czyli robót budowlanych, które były związane z powstaniem tego 

punktu, okazało się, że wykonawca zamontował nieprawidłowe klapy oddymiające. Ponieważ 

termin odbioru był na 30 sierpnia ubiegłego roku, nie było już możliwości wymiany tego w tak 

krótkim czasie, natomiast Punkt miał zostać otwarty od 1 września Pan Burmistrz zadecydował, 

zresztą były takie możliwości, że przy tych urządzeniach do momentu jego wymiany punkt może 

zostać uruchomiony z tym, że te urządzenia mają być w tym czasie otwarte. Z uwagi na obawę, że 

wykonawca nie zrealizuje tego zalecenia  zatrzymana została płatność, która wynikała z umowy i 

była jednorazowa, stąd cała faktura została zatrzymana i zapłacona w miesiącu październiku. 

Wojewoda uznał, ze wydatki zostały poczynione niegodnie z przeznaczeniem z czym Pan 

Burmistrz się nie zgodził, zostało złożone odwołanie do Wojewody, następnie Wojewoda 

podtrzymał swoją decyzję. Mamy poparcie Ministra Pracy i Polityki Rodzinnej, który przychylał się 

do umorzenia dotacji, ale Wojewoda nie zmienił zdania i nadal podtrzymywał swoją decyzję. 

Kolejno było złożone odwołanie do Sądu II instancji, rozstrzygnięcie byłoby do 31 stycznia 2019 

roku. Nie zapłata  w tym roku, wiąże się  z utrata innych środków pozyskanych na inne zadania -  

utworzenie Klubu Dziecięcego, który został otwarty w miesiącu październiku tego roku w 

pomieszczeniach po byłym Gimnazjum Nr 2. Otrzymaliśmy na ten cel dofinasowanie w wysokości 

553.600,00 zł Druga umowa nie będzie podpisana  na dofinasowanie funkcjonowania dwóch 

wcześniej utworzonych punktów przedszkolnych na kwotę 144.000,00 zł, co łącznie daje prawie 

700.000,00 zł.  

Rady Stanisław Wróblewski – Ja nie znam budżetu na rok 2018, ale wnioskuje z tego, że 

poprzednia Rada w ogóle nie zaplanowała środków na zimę skoro teraz jest potrzeba zakupu piasku, 

soli, urządzeń, czy zostały wydane w zimę poprzednią, która była łagodna i wtedy zrealizowano 

cały budżet roku 2018, czy mam może rację, że poprzednia Rada nie zaplanowała wcale środków 

na te wydatki. Teraz zapowiadają również zimę lekką, a my kupujemy piasek, sól itd., to się kłóci – 

czy mam rację że budżet nie zawierał środków. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Nikt nie jest w stanie dokładnie przeliczyć wydatków jeśli 

chodzi o pewne zagadnienia, w tym przypadku konkretnie zimy. Faktycznie zima nie była może 

zbyt ostra, ale niestety te środki są cały czas niewystarczające. Dodam, że poprzednia rada 

przenosiła też środki na zakup samochodu, który dzisiaj będzie już mógł jeździć po mniejszych 



ulicach osiedlowych, to też będzie duże ułatwienie. Gdyby nie było takiej potrzeby na pewno nie 

poroślibyśmy Państwa radnych o zabezpieczenie  środków na „akcję zima”.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Akcja Zima obowiązuje okres od stycznia do kwietnia i 

od października do grudnia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Chojecka – Dinić Emilia, 

Lewandowski  Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek 

Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 20/III/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 7 

Sprawy różne.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czy ktoś chciałby zabrać głos?  

Radny Stanisław Lewandowski – Odnośnie zakupu  nieruchomości przy ul. Kutnowskiej, 

miałbym taką prośbę, aby rozeznać możliwość wykupienia część nieruchomości, która 

prawdopodobnie jest własnością Państwa Ptaszyńskich, żeby ustalić jaka jest możliwość i czy jest 

to realne?. Chciałbym, żeby to się udało, ponieważ mamy w tym momencie cały kwartał dla siebie i 

możemy realizować projekty, które już częściowo poruszyliśmy, nie obowiązują nas w tym 

momencie żadne ograniczenia budowalne typu odległości. W związku z tym, możliwość wykupu 

tej powierzchni i przybliżone ceny. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wpłynęło pismo z MPK, sprawa jest ważna 

ponieważ dotyczy zadania „przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Pan 

Burmistrz kiedyś wyraził pogląd, ze zadanie szacowane jest na około 25 milionów zł., więc jeśli 

chodzi o wolumen pieniędzy, który musi być wydany, to jest to zadanie o absolutnym priorytecie  

pod względem finansowym.       

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał pismo z Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w sprawie dofinansowania zadania  - Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni 

Ścieków w Gostyninie – treść pisma stanowi załącznik do protokołu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę Państwa powyższa sprawa jest bardzo 

ważna i miałbym taką prośbę do Pana Burmistrza, żeby Prezes spółki był przygotowany na 

merytoryczną dyskusję. Jesteśmy w większości nowymi radnymi, zadanie znamy ze słyszenia i być 

może swoich własnych doświadczeń. Prosimy, żeby w dyspozycji były sprawy techniczne, 

koncepcja, technologia, warunki finansowe, padła kwota 25 milionów,  a jak dodałem kwoty, które 



proponuje Pan Prezes dla nas do umieszczenia to wychodzi 6 milionów, czyli brakuje 19 milionów, 

jaki pomysł na tą brakującą kwotę, niech Pan Prezes dobrze się przygotuje, bo ta sprawa będzie 

obecna na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Kolejna sprawa – Pan Radny Wróblewski 

złożył interpelację, dotyczącą Statutu Miasta Gostynina, przygotuję pisemną odpowiedź na tą 

interpelację, ale już dzisiaj informuję, że podzielam to co Pan radny napisał w interpelacji, że Statut 

uchwalony w roku 2016 wymaga nowelizacji, w związku z tym,  mam kolejne zadanie, licząc na 

współpracę Pana Radnego, że w styczniu powinniśmy powołać Komisję Statutową. Pan radny 

wymienił kilka paragrafów, przepisów gdzie są pomieszane przepisy z ustawy, niezgodność z 

zapisami  naszego statutu itd., także myślę, że zmiany są bardzo potrzebne, ale z doświadczenia 

wiem, że praca Komisji Statutowej trwa kilka miesięcy, żeby dobrze dopracować statut. Na pewno 

trzeba dopracować tekst jednolity, a nie aneks. Kolejna sesja odbędzie się 10 grudnia tj. 

poniedziałek. Chce też poinformować, że po tej sesji odbędzie się szkolenie, mam prośbę do 

Państwa dziennikarzy – Nigdy nie mówiłem, że radni są niedouczeni.   

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odniosę do kwestii zaproszenia na Komisje Pana Prezesa 

MPK, oczywiście jak najbardziej, ale mam też propozycję do Państwa radnych, aby zorganizować 

wyjazdowe spotkanie, żeby Państwo zobaczyli w jakim stanie jest nasza oczyszczalnia ścieków, 

myślę, ze warto zobaczyć jak to funkcjonuje. Co do Statutu, popieram w 100 % uwagi, wydaje mi 

się, że Statut jest  do radykalnej zmiany.    

 

Do punktu 8  

 

Zamknięcie obrad.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam obrady III sesji Rady Miejskiej VIII 

Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

          

              Andrzej Hubert Reder   

   


