
  Protokół Nr IV/2018  

z posiedzenia IV sesji  Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji z dnia   

12 grudnia 2018 r.  

  

Stan – 14 

Obecni – 14 

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 14:00. 

  

Do punktu 1  

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

są obecni, czyli obrady będą prawomocne, Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Otwieram 

IV 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 Kierownik Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Panią Renatę Zagórską, witam urzędników Urzędu Miejskiego w Gostyninie, 

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 – 12: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Lewandowski  Stanisław, Majchrzak Anna, 

Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder 

Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku 

celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  409/LXXIX/2018 Rady Miasta Gostynina 

z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Gostynina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

nieruchomości na 2019 rok. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 

14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina. 

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

16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 28.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2018-2028. 

17. Przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji Rady Miejskiej. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad.  

 

 

 

 



Do punktu 3  

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza za 

okres od dnia 9 listopada 2018 do 4 grudnia 2018 roku – treść sprawozdania stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

       (przybyła Radna Emilia Chojecka - Dinić)  

Radny Stanisław Wróblewski – Panie Burmistrzu w sprawozdaniu pojawia się „opracowanie 

koncepcji wykorzystania budynków po Gimnazjum nr 2”, czy ta koncepcja jest do wglądu, czy 

można się z nią zapoznać, czy możemy prosić o więcej szczegółów?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Oczywiście koncepcja jest do wyglądu, konkretnie nie 

pamiętam miesiąca w którym była Rada Miejska przeznaczyła środki na wykonanie wstępnej 

koncepcji dla dwóch budynków. Dla pierwszego budynku od ul. Wojska Polskiego – jest to 

budynek, który w tym momencie w ¼ zajmuje Klub Dziecięcy, jest tam planowane przeniesienie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej. Natomiast w drugim budynku planowane jest przeniesienie Szkoły 

Muzycznej wraz z uwzględnieniem pomieszczeń dla Miejskiej Orkiestry. Koncepcja była 

opracowana przez gostynińskiego projektanta, była konsultowana z dyrekcją biblioteki i szkoły oraz 

z miastem. Jeżeli Pan Radny sobie życzy, możemy taką koncepcję przygotować. 

Do punktu 4 

Interpelacje i zapytania Radnych.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Wpłynęła interpelacja Pana Radnego 

Stanisława Wróblewskiego, która dotyczy Statutu Miejskiego. Czy Pan radny życzy sobie, aby ją 

odczytać?  

Radny Stanisław Wróblewski – Tak, jest dużo faktów.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder   - Przedstawił interpelację – treść interpelacji 

stanowi załącznik do protokołu, oraz odczytał odpowiedź na interpelację – treść odpowiedzi 

również stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Inne interpelacje nie wpłynęły, czy ktoś z 

Państwa chciałby  zadać jakieś pytanie?  

Radny Arkadiusz Szulczewski – Mam dwa pytania Panie Burmistrzu, pierwsze dotyczy oświaty. 

Jesteśmy po wdrożeniu oświaty, myślę, że kulminacja nastąpi w przyszłym roku w jednej ze szkół 

zostaną tylko 4 oddziały, jest zaniepokojenie wśród nauczycieli, chciałbym, aby Pan Burmistrz 

trochę ich uspokoił przed świętami, bo jest duży problem, drugie moje pytanie – do 30 października 

miał być złożony projekt „Modernizacji Stadionu”. Jest to obiekt, który interesuje nas wszystkich, 

jest on wizytówką miasta, chciałbym uzyskać informację jak wygląda sprawa ze stadionem?   

Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie 18 „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”. 

 



Do punktu 5  

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – Od stycznia 2019 roku 

wchodzi nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zastępuje on 

obecnie obowiązujący wieloletni program rządowy do 2020 roku o nazwie „wieloletni program  

dożywiania Państwa”. Nowy program składa się z trzech modułów, pierwszy moduł to  „posiłek dla 

dzieci i młodzieży w szkole”, drugi moduł „posiłek dla osób starszych” i trzeci „doposażenie 

stołówek szkolnych” i tutaj dotyczy on oświaty. Skupię się na pierwszych dwóch modułach. Czego 

dotyczy program osłonowy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nie ma 

wydanej decyzji przez MOPS, dyrektor placówki szkolnej bądź przedszkola może skierować 

dziecko do stołówki szkolnej i wówczas wpisuje to dziecko na tzw. listę dyrektorską. My jako 

Ośrodek Pomocy Społecznej, poza tą decyzją, na podstawie tej listy dokonujemy zapłaty za 

pokierowanie tego dziecka. Jest jednak taki warunek, że liczba tychże dzieci nie może przekroczyć 

20% dożywianych dzieci z poprzedniego miesiąca na terenie tej szkoły. Ten program o którym 

mówię, pozwoli właśnie na taki ruch, iż dyrektor poza naszą decyzją, będzie mógł podjąć decyzję o 

wpisaniu na listę dziecka, w celu niwelowania niedożywienia w szkole.  

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

 

Radny Stanisław Wróblewski -  Panie Przewodniczący, ten 20% projekt osłonowy, funkcjonuje 

od lat, ale prawie tylko na papierze. Jeśli w uzasadnieniu mamy, że w roku 2017 korzystało 9 

uczniów z tego, a w roku 2018, 10 uczniów, to są to ilości bardzo szczątkowe. W Szkole 

Podstawowej Nr 3 z posiłków korzysta 360 dzieci, więc nie trudno policzyć sobie ile jest to 20%. 

Pamiętam, że w momencie, kiedy kierowaliśmy wykazy uczniów objętych dożywianiem 

niespełniających kryteriów dochodowych, była presja, żeby to ograniczać. Czy w tym momencie, 

kiedy zmieniamy trochę rytm, wymagania dotyczące kwalifikowania na tzw. listę dyrektorską 

zmienią się, czy faktycznie limit 20% będzie łatwy do wykorzystania, czy znowu będą to ilości 

szczątkowe w skali miasta, bo to że dzieci nie są wpisywane na „listę dyrektorską”, nie wynika z 

tego, że nie ma takich potrzeb, tylko są wyczuwalne presje, że lepiej z tej puli, zbyt dużej liczby 

dzieci nie kierować na dożywianie.  To powinno być na tyle łatwe, że jeśli jest taka potrzeba, 

dyrektor wpisuje, dziecko idzie do stołówki, bo jest takie prawo, bez kryterium dochodowego.       

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – Odniosę się do słów 

Pana Radnego – nie przypominam sobie jakiejkolwiek presji, ale jeżeli to było tak odbierane, to w 

takim razie chcę zdementować, że nie ma takiej możliwości, aby była presja, pod warunkiem, że 

dziecko, które chcemy pokierować na tzw. „listę dyrektorską”, a właściwie rodzina dziecka,  będzie 

przekraczała kryterium dochodowe. Wtedy natomiast, kiedy przekracza kryterium dochodowe, 

możemy wpisać na listę nie więcej niż 20 

%, a być może wynikało to z tego, że dziecko, które Państwo chcieliście wpisać, mieściło się w 



granicach naszych kryteriów, wtedy mogliśmy wydać decyzję i byłoby to niezasadne. Kryteria 

dochodowe to: 701,00 zł na osobę samotnie gospodarującą, 528,00 zł w rodzinie. Druga uchwała  o 

której będziemy mówili, podnosi  150 

% podanych kwot, co uczyni kwotę 1051.50 zł dla samotnie gospodarującej, 792,00 zł dla osoby w 

rodzinie.  

Radny Bogdan Ozimek – Jeśli można, poproszę Pana Wróblewskiego, aby uściślił pojęcie presji, 

bo jest to dla mnie niezrozumiałe?  

Radny Stanisław Wróblewski – Tutaj jest mała nieścisłość, bo nie była to uwaga pod kątem 

Kierownik MOPS, ponieważ bezpośrednią obsługę finansową szkół prowadzi Miejski Zespół 

Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli i My za pośrednictwem Miejskiego Zespołu przekazywaliśmy te 

rzeczy. Natomiast z tamtej strony, mówię w cudzysłowie „nacisk”, który wskazywał na to, że 

lepsze dla miasta, budżetu miejskiego są sytuacje kiedy jest pełne pokrycie i kiedy można to 

podciągnąć pod kryterium, aniżeli wpisywanie na listę osób dodatkowych, dożywianych z puli 20%. 

Proszę Państwa gdyby nie było takiej sytuacji, to czy wierzycie, że w skali miasta byłoby to 9 – 10 

dzieci rocznie, jeśli byłaby pełna swoboda, to była wola, którą spełnialiśmy w trakcie 

kwalifikowania poza kryterium do spożywania posiłków. 9 osób w skali miasta – wydaje mi się, że 

kryterium dochodowe przekracza wiele osób, a w wielu rodzinach jest biednie, albo są pewne 

patologie, gdzie dziecko powinno być objęte dożywaniem. To powinien być automat – jest potrzeba, 

wpisujemy na listę i sprawa jest załatwiona.     

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

załącznik do protokołu.         

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Stanisław Wróblewski, 

Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się - 0 

UCHWAŁA NR 21/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 6  

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku 

celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – Uchwała ta dotyczy 

formy pieniężnej, czyli zasiłku celowego przyznanego  na zakup produktów żywnościowych. Art. 8 

ust. 2 mówi o tym, że Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższać kryterium dochodowe, na 



zasiłek celowy i okresowy. W związku z tym, że forma pomocy na zakup produktów 

żywnościowych jest formą zasiłku celowego, należy podnieść kryterium do 150%, aby większa 

liczba osób mogła skorzystać z programu, o którym mówimy. Jest ona związana z poprzednią 

uchwałą.   

 

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

 

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

załącznik do protokołu.         

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Stanisław Wróblewski, 

Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się - 0 

UCHWAŁA NR 22/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 7  

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – Panie Przewodniczący, 

na samym wstępie chciałam przeprosić i zgłosić autopoprawkę, ponieważ w tytule uchwały 

wpisaliśmy nazwę obowiązującego programu, który teraz realizujemy. Tytuł powinien brzmieć: 

„Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

W tytule był stary program, ten który teraz był realizowany.  Jeżeli chodzi o tą uchwałę, to 

rzecz dotyczy przyznania pomocy w formie rzeczowej. Jest to posiłek w szkole, posiłek w 

jadłodajni miejskiej, posiłek w przedszkolu, zakup produktów w naturze żywnościowej. 

Ponieważ art.96 § 2 mówi: „wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki podlegają 

zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie, zobowiązanie do 



zwrotów wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego”. Natomiast art. 4 mówi 

„Rada Gminy uchwala zasady zwrotu” – w związku z tym, że podnieśliśmy kryterium 

dochodowe do zasiłku celowego o 150%, to do 150% klient, który ma tą pomoc przyznaną, 

nie będzie zwracał kosztów, związanych z przyznaniem pomocy. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czy zgłoszona autopoprawka wymaga 

głosowania?  

Adwokat Tomasz Stefaniak – Nie wymaga głosowania, ponieważ to nie jest poprawka 

merytoryczna, jest to zmiana w projekcie, przedstawiana jeszcze przez jego głosowaniem  w 

jakiejkolwiek formie. Ta autopoprawka merytorycznie nie zmienia treści samej uchwały, 

jest to kwestia techniczna usuwająca omyłkę pisarską, więc nie wymaga odrębnego 

głosowania.   

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – Dodam jeszcze jedną 

bardzo istotną rzecz dla Państwa, bardzo krótko powiem, ponieważ przygotowałam dane dla 

Państwa: na świadczenie pieniężne wydaliśmy 260 decyzji na łączną kwotę 310.000,00 zł., z 

jadłodajni miejskiej skorzystało 289 osób na kwotę 269.150,00 zł. Mam też apel do Państwa, że 

jeżeli znacie taką rodzinę, która mogłaby skorzystać z programu „pomoc żywnościowa 2014-2020 

Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym, podprogram 2017” to kierujcie ją do 

Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej. W tej chwili wydajemy produkty żywnościowe w 

magazynie przedsiębiorstwa firmy Caro ul. Płocka, możliwość i dostęp do produktów jest po 

wydaniu skierowania przez nasz ośrodek.        

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

 

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

załącznik do protokołu.         

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Stanisław Wróblewski, 

Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się - 0 

UCHWAŁA NR 23/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ogłaszam 10 min. przerwy.  

           (po przerwie…) 

 

Do punktu 8  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  409/LXXIX/2018 Rady Miasta Gostynina 

z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina. 

Naczelnik Wydziału  Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Magdalena 

Świderska – Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, natomiast 

w kompetencji Rady Gminy jest możliwość odstąpienia od tych zakazów. Poprzednią 

uchwałą, wprowadziliśmy takie odstępstwo spożywania napojów alkoholowych, podczas  

imprez organizowanych przez Urząd Miasta i imprez organizowanych przez jednostki 

podległe. Możliwość spożycia napojów alkoholowych była na terenie podzamcza, na terenie 

zamku i na terenie stadionu. Komenda Powiatowa Policji zwróciła się do nas z prośbą, aby 

doprecyzować to, ponieważ zaistniała taka konieczność, ze względów bezpieczeństwa. W 

związku z powyższym z uchwały, którą macie Państwo przed sobą wykreśliliśmy teren 

stadionu, natomiast doprecyzowaliśmy dodatkowe punkty tzn. będzie możliwość 

spożywania napojów alkoholowych podczas imprez organizowanych przez Urząd Miasta i 

jednostki podległe, ale tylko i wyłącznie, podczas imprez na które organizator wydał 

jednorazowe zezwolenie na  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i będzie to na 

terenie podzamcza, rynku, stadion został natomiast wykreślony. Będzie również możliwość 

spożycia napojów alkoholowych w ogródkach gastronomicznych na które zostało wydane 

zezwolenie alkoholowe.   

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radny Stanisław Wróblewski – Mam pytanie, ponieważ jest zapis, że można spożywać 

alkohol w lokalach położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie, co znaczy bezpośrednim 

sąsiedztwie, czy np. jeśli będzie impreza w Rynku, pod Kauflandem można spożywać 

alkohol?  

Naczelnik Wydziału  Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Magdalena 

Świderska – Są wydzielone działki na placu przed Zamkiem Gostynińskim 1020, 1021 oraz 

na placu przed Ratuszem Miejskim działka 2645.  

Radny Stanisław Wróblewski – Tak, ale chodzi o ust. 2   tam jest zapis „w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie”.   



Naczelnik Wydziału  Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Magdalena 

Świderska –Na terenie naszego miasta jest Restauracja Sahara, gdzie w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie jest ogródek gastronomiczny i chodzi o takie miejsca przy lokalach.  

 

Radny Stanisław Wróblewski – Czyli w obrębie Rynku, nie 5 metrów dalej?  

Naczelnik Wydziału  Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Magdalena 

Świderska – Nie, jeżeli jest lokal gastronomiczny na który jest wydane zezwolenie 

alkoholowe, to tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, tego lokalu gastronomicznego.  

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

załącznik do protokołu.         

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Stanisław Wróblewski, 

Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się - 0 

UCHWAŁA NR 24/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 9  

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok.  

Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień  Teresa Kiereś – Proszę Państwa, obliguje ustawa 

i gminy muszą realizować tego typu program, jak również program związany z 

zapobieganiem narkomani, czy przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki 

przeznaczone na ten cel, są środkami tylko i wyłącznie przeznaczonymi na dany cel i na nic 

innego, to co znajdzie się w tym programie, również jest ograniczone tymi środkami. Im 

więcej mamy środków, tym większe możliwości, aby realizować ten program bardziej 

wnikliwie, lepiej z większymi propozycjami dla mieszkańców.  Na ten moment środki 

jakimi dysponujemy, to kwota około 400.000,00 zł. Są to środki, które są uzyskane z 

wydawanej koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Te jednostki, które sprzedają 

alkohol, czyli sklepy, przedsiębiorcy muszą odprowadzać część zysku na tego typu 

działalność. Ciężko jest przewidzieć ile będzie środków w danym roku, ponieważ zależy ile 

jest punktów sprzedających alkohol, czasami zdarzy się, że punktów jest mniej i w związku 

z tym trzeba zrezygnować z niektórych zadań. Jak na razie  udawało nam się w ramach tych 

funduszy realizować program, który  Państwo  radni zatwierdzali. Mówię to po to, aby Rada 



wiedziała, że te środki są przewidywane, a nie zapewnione. Głównym celem Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest redukcja szkód, jakie 

wynikają ze spożywania alkoholu, bo nie ma zakazu spożywania alkoholu, ale mamy 

wpływ na to jak redukować szkody. Bardzo ważnym celem w tym programie jest również 

ograniczanie sięgania po alkohol młodych ludzi. Program, który Państwu proponujemy jest 

dość obszerny, powiem tylko w kilku słowach. Mianowicie -  są stałe punkty, które muszą 

być realizowane, jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest 

uruchomiony Punkt Wsparcia dla Dzieci Bartek w którym są dzieci z rodzin zagrożonych 

uzależnieniem, ale też dzieci, które wymagają pomocy wychowawczo-profilaktycznej.  Jest 

również Punkt Konsultacyjno-informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W tej chwili mamy także w programie utworzenie 

nowego Punktu jest to Rozszerzenie pomocy dla osób uzależnionychi i Ich rodzin. Oprócz 

tego, jest wiele propozycji działań profilaktycznych dla dzieci młodszych, dla młodzieży, 

dla dzieci, które już sięgają po alkohol i inne środki odurzające tzw. eksperymentatorzy. 

Realizatorzy tych wszystkich działań  profilaktycznych, zgodnie z Ustawą o zdrowiu 

publicznym są wyłaniani w drodze konkursu, więc jeśli ktoś ma pomysł, musi złożyć swoją 

ofertę na konkurs. Konkursów mamy dość dużo i musimy odpowiednio rozliczać dotacje  

oraz uczyć ludzi jak oni mają je rozliczać, ponieważ nie wszyscy umieją, a są to pieniądze 

publiczne i wszystko musi się zgadzać.  Musimy postępować zgodnie z tym co nakazuje 

ustawa i musimy się z tego tłumaczyć, nie ma dobrowolności wydawania środków. Mówię 

to dlatego, iż są media, a niejednokrotnie mamy o to pretensje różnych jednostek, 

organizacji, którym wydaje się, że pieniądze są i można je rozdać, a to musi być 

odpowiednio rozdzielone zgodnie z ustawą.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Jaka jest wartość tego programu?  

Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień  Teresa Kiereś – 400.000,00 zł na 2019 rok, tyle 

mamy zaplanowane i program jest opracowany  na tą kwotę, ale tak jak mówiłam wcześniej 

może się to zmienić, bo to są przewidywania na podstawie punktów sprzedaży, które mamy 

dotychczas. Jeżeli zamknie się mały sklep to dajemy radę, ale jeśli byłaby sytuacja, że 

zamyka się duży sklep, wówczas budżet zupełnie się zmienia i zmieniamy na sesji uchwałę.      

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

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

załącznik do protokołu.         

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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



Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Stanisław Wróblewski, 

Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się - 0 

UCHWAŁA NR 25/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 10    

Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Gostynina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

Naczelnik Wydziału  Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska – 

Szanowni, Program Współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi na rok 

2019, powstał na bazie Programu Współpracy obowiązującego w roku 2018. Zgodnie z 

Uchwałą 274/LI/2010 Rady Miejskiej z 2010 roku zmienionej uchwałą nr  281/ LIII/2010, 

Program współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok był 

poddany konsultacją społecznym. Tak jak omawiałam szczegółowo na komisji, tylko jedna 

organizacja pozarządowa zgłosiła uwagi do programu, mianowicie Gostynińskie Centrum 

Rozwoju Organizacji Pozarządowych  i Przedsiębiorczości - zostało zgłoszonych 6 uwag, 

żadna z tych uwag nie została uwzględniona. Program Współpracy zakłada współpracę z 

organizacjami pozarządowymi, których działalność odbywa się na terenie Miasta Gostynina 

w dwojaki sposób: w formie współpracy finansowej tj. otwarte konkursy ofert oraz tzw. 

małe grandy, które przyznajemy na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku 

publicznego, a także Program współpracy pozafinansowej o charakterze informacyjnym, 

promocyjnym, organizacyjnym, technicznym i tutaj również zaliczana jest pomoc  

Burmistrza. Głównie udzielamy takiej pomocy w zakresie informowania o konkursach ofert 

– dzieje się to za pomocą naszej strony internetowej, ale również wysyłamy pisma z 

informacją o danym naborze do organizacji pozarządowych. Poza tym pomagamy w 

aplikowaniu o środki, informujemy o naborach  i też pomagamy wypełnić formularze 

aplikacyjne, jeśli jest taka potrzeba. Ponadto włączamy organizacje pozarządowe w 

organizacje uroczystości miejskich, w miarę możliwość użyczamy także środka transportu 

lub sprzętu będącego w posiadaniu Gminy Miasta Gostynina. Do dyspozycji organizacji 

pozarządowych jest również działające na terenie miasta, w budynku pływalni miejskiej, 

Lokalne Centrum Kompetencji. Tam do dyspozycji mamy 5 stanowisk komputerowych z 

Internetem oraz stoliki i krzesełka, które mogą posłużyć Organizacją do odbywania małych 

szkoleń, spotkań, zebrań. Jeżeli jest potrzeba większej przestrzeni, to udostępniamy salę 

posiedzeń jeśli jest akurat wolny termin, lub wspieramy się pomocą ze strony szkół. Budżet, 

jaki przewiduje Program  na rok 2019, to kwota 485.000,00 zł i są to środki, które będą  

rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert, oraz małe grandy – pomoc na małe 

projekty do 10.000,00 zł, okres realizacji do 90 dni, czyli krótko. Zwykle są to zadania z 



zakresu  turystyki i krajoznawstwa. W roku 2018 skorzystały z tego zadania takie 

organizacje jak: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów oraz Gostyniński Odział PTTK. 

Jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy Programu Współpracy na 2019 rok, to Program 

obejmuje zadania własne gminy w zakresie:  

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

 ochrony i promocji zdrowia publicznego określonym w Narodowym Programie 

Zdrowia na lata 2016-2020,  

 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów, 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,  

 uzależnieniami behawioralnymi  i innymi zachowaniami nietypowymi, 

  Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok ,  

  Przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym. 

 Turystyki i krajoznawstwa. 

W skład zadań głównych, wchodzą zadania priorytetowe, czyli uszczegóławiające, na które 

będą ogłaszane otwarte konkursy ofert w 2019 roku, oczywiście na wniosek Pana 

Burmistrza, Rady Miejskiej, czy też pracowników poszczególnych komórek Urzędu Miasta. 

Te zadania mogą zostać rozszerzone.   

 

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 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 – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Stanisław Wróblewski, 

Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się - 0 

UCHWAŁA NR 26/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 



 

 

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Został Państwu przedstawiony projekt uchwały w 

sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Jest to jeden z 

podatków lokalnych, który stanowi źródło dochodu własnego gminy. Regulowany jest 

Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie określone zostały górne granice stawek. Co 

roku te stawki ulegają podwyższeniu, ale mogą też ulec obniżeniu w zależności od tego jaki 

jest wskaźnik inflacji. Górne granice tych stawek ogłaszane są w obwieszczeniu przez 

Ministra Finansów, ale Rada może  obniżyć górne granice tych stawek w drodze uchwały. 

Na rok podatkowy 2019 ogłoszone zostały wyższe stawki o 1,6 %. Pan Burmistrz 

przedstawił Państwu proponowane stawki odnośnie przedmiotów opodatkowania, którymi 

są samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, ciągniki siodłowe, autobusy i w  projekcie 

uchwały zaproponował utrzymanie stawek na poziomie bieżącego roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Pani Skarbnik poprosimy jeszcze wymiar 

podatku planowany na rok 2019, lub  planowane wykonanie na 2018, żebyśmy mieli orientację  

ilościową.   

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Podatek w ciągu roku może ulec zmianie, ale np. 

na rok 2018 został zaplanowany łącznie od osób prawnych i fizycznych na kwotę  

751.730,00 zł., a jeśli chodzi o rok 2019 to wszystko będzie w projekcie budżetu.           

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 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 – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Stanisław Wróblewski, 

Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 



Wstrzymało się - 0 

UCHWAŁA NR 27/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 12  

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

nieruchomości na 2019 rok. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Uchwała również dotyczy podatku lokalnego, tzw. 

podatku samorządowego. Na samym początku w imieniu Pana Burmistrza, chciałam zgłosić 

autopoprawkę, ponieważ w pkt. 1 litera d, był pomyłkowo wpisany inny dziennik ustaw. 

Podatek od nieruchomości stanowi najważniejsze źródło w strukturze dochodów własnych. 

Na rok 2018 podatek ten, został zaplanowany na kwotę 9.783.168,00 zł. Reguluje go 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki, 

budynki w części  oraz budowle. Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, czyli 

podatnicy zamieszkujący nieruchomości prywatne oraz osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, przedsiębiorcy, płacą go również osoby prawne. Górne granice tych stawek 

ogłaszane są w obwieszczeniu przez Ministra Finansów, ale Rada może  obniżyć górne 

granice tych stawek w drodze uchwały. Pan Burmistrz zaproponował stawki na poziomie 

bieżącego roku.   

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

 

Radna Urszula Pieniążek – Chciałabym dopytać, czy w pkt. 2 zapis „od budynków, lub 

ich części”, podpunkt e, czy dotyczy to tylko organizacji, które mają statut działalności 

pożytku publicznego, czy też inne organizacje? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – To dotyczy pozostałych części, a w tym zajętych 

na prowadzenie. 

Radna Urszula Pieniążek – Ale innych organizacji pozarządowych nie dotyczy?  

Adwokat Tomasz Stefaniak – Nie każda organizacja pozarządowa jest organizacją 

pożytku publicznego, ale każda organizacja pożytku publicznego, co do zasady jest 

organizacją pozarządową.  

Radna Urszula Pieniążek – Czyli też. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak.    

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

załącznik do protokołu.         



Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Stanisław Wróblewski, 

Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się - 0 

UCHWAŁA NR 28/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

 Do punktu 13  

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Opłata od posiadania psów jest opłatą lokalną.  

Regulowana jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.  Górne granice tych stawek 

ogłaszane są w obwieszczeniu przez Ministra Finansów, ale Rada może  obniżyć górne 

granice tych stawek w drodze uchwały. Pan Burmistrz zaproponował stawki na poziomie 

bieżącego roku, czyli 50 zł. Dodam, że górna stawka na rok 2019 to kwota 123,18 zł. 

Uchwała reguluje termin jej dokonania, sposób oraz wskazuje zwolnienia z tej opłaty w pkt. 

4, oprócz  ustawowych wymienionych w uzasadnieniu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – A wymiar podatku?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tendencja malejąca, na rok 2018 planowany 

25.600,00 zł.     

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radny Stanisław Wróblewski – Czy zwolnienia od psów oznakowanych czipem, tatuażem 

dotychczas były, czy jest to nowość?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Były takie zwolnienia, obowiązują od 1 stycznia 

2016 roku.    

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

załącznik do protokołu.         

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Stanisław Wróblewski,  



Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 1: Wysokińska Anna. 

UCHWAŁA NR 29/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 14  

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Autorem tej uchwały, jestem ja, oczywiście po 

konsultacji z Wydziałem Prawnym i z Panią kadrową. Państwo otrzymaliście projekt tej uchwały. 

Otwieram dyskusję w tej kwestii.  

Radny Stanisław Wróblewski – Panie Przewodniczący, stawki, które zostały przypisane, zgodnie 

z ustawą obowiązują dla Burmistrzów Miast  od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, są tam 

widełkowe możliwości wskazywania kwot. W tej uchwale zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak 

i dodatek funkcyjny, specjalny jest w maksymalnych wartościach. Mam nadzieję, że Burmistrz tak 

jak dobrze pracuje zdaniem Pana, będzie pracował jeszcze lepiej i trzeba będzie podnieść kwotę, a 

stawki są maksymalne. Mam wątpliwość, czy faktycznie trzeba skorzystać ze stawek 

maksymalnych, bo wiecie Państwo jak działa to na opinię społeczną „sobie podnieśli, a innym nie”. 

Czy będą środki w wystraczającej ilości np. dla naczelników wydziałów, dla pracowników obsługi, 

w placówkach oświatowych pracownicy administracyjno – obsługowi są na najniższych  szczeblach.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę Państwa, faktycznie te stawki są 

stawkami maksymalnymi, Pani kadrowa może to potwierdzić. Nie wiązałbym, tej proporcji 15 tys. -

100 tys., bo gdyby zastosować stawki maksymalne  dla tych, którzy zarządzają miastami o 

wielkości 100 tys., to należałoby zdecydowanie obniżyć kwotę i wówczas Pan Burmistrz spadłby 

do poziomu referenta, czego pewnie byśmy nie chcieli. Zasadne jest pytanie, to skutkuje w budżet i 

poproszę Panią Skarbnik o odpowiedź, czy Urząd Miasta jest przygotowany na podwyżkę? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, te środki zostały uwzględnione w projekcie 

budżetu miasta na przyszły rok.   

Radny Grzegorz Raciborski – To bardzo miło, że Pan Radny Wróblewski dba o naszą 

opinię jako Rady Miejskie i nie chce nas stawiać w tak niezręcznej sytuacji, miałbym tylko 

pytanie do Pani Skarbnik, ile obecnie wynosi wynagrodzenie Pana Burmistrza brutto?  

Zastępca Naczelnika Wydziału Biura Burmistrza Anna Wilińska -  Zgodnie z uchwałą z 

dnia 12 lipca 2018 roku, wynagrodzenie Burmistrza wynosi 7.500,00 zł, w tej chwili mogło trochę 

ulec zmianie, ponieważ dodatek stażowy wzrósł o 1%, jest to wynagrodzenie brutto ze wszystkimi 

składnikami.  

Radny Grzegorz Raciborski - A na jakiej wysokości średnio optują wynagrodzenia 

naczelników w Urzędzie Miasta?  

Zastępca Naczelnika Wydziału Biura Burmistrza Anna Wilińska – W granicach 

5.500,00 zł - 6.000,00 zł.  



Radny Grzegorz Raciborski - Pan Radny Wróblewski mówił o tym, że są to stawki 

maksymalne i łącznie w proponowanej wersji jest to 10.188,00 zł. Pan Radny na pewno patrzył, bo 

nie sądzę, żeby się nie przygotował do dyskusji: Wójt Gminy Gostynin – średnio ponad 11.000,00 

zł, Wójt Gminy Sanniki – 14.000,00 zł, Wójt Gminy Szczawin Kościelny – 12.000,00 zł.  

Radny Stanisław Wróblewski – Dla wyjaśnienia,  na wstępie powiedziałem o przedziale 15 – 100 

tys. nie dlatego, że oczekuje tutaj jakiejś proporcjonalności, absolutnie nie, tylko jest to zapisane w 

ustawie. Pan Przewodniczący wymienił zarobki, które są chyba niezgodne z prawem, ponieważ 

prawo  ogranicza wysokość brutto zarobków wójtów na każdym poziomie, więc 14.000,00 zł. jest 

chyba przesadzone, mówimy cały czas o składnikach, które są w § 1 naszej uchwały przymierzone. 

Stawki, które Pan Przewodniczący przytoczył w innych ośrodkach maksymalne mogą być, jeśli 

dobrze pamiętam 12.525.94 zł., a jeśli ktoś ma 14.000,00 zł., to coś jest nie tak.  

Radny Grzegorz Raciborski – Oczywiście te dane są z oświadczeń majątkowych za 2017 

rok. Mam jeszcze pytanie do Pani kadrowej, ile Pan Burmistrz zarabiał przed obniżeniem 

ustawowym?  

Zastępca Naczelnika Wydziału Biura Burmistrza Anna Wilińska – To była kwota  

7.310,00 zł.  

Radny Grzegorz Raciborski – Chciałbym przypomnieć Panu Radnemu Wróblewskiemu, 

że to radni Inicjatywy dla Gostynina ustalili, dokładnie to pamiętam, było to 4 lata temu, na 

początku kadencji, kiedy były Burmistrz Śniecikowski odbierał wynagrodzenie wysokości 

około 12.000,00 zł, ustalili Panu Burmistrzowi Kalinowskiemu wynagrodzenie na poziomie 

bodajże około 6.000,00 zł, mogę się mylić, pamiętam również ich obietnice, że zobaczymy 

jak będzie sobie Pan Burmistrz radził, ponieważ jest młodym człowiekiem itd. Minęły 4 lata 

i na szczęście nie ma tej Rady, która była, która powinna szanować zasady przyzwoitości.  

Po drugie, to Pana koledzy z Inicjatywy dla Gostynina głosowali przeciwko obniżeniu sobie 

diet. To wszystko co mam do powiedzenia.   

Radny Stanisław Wróblewski – Panie Przewodniczący, faktycznie startowałem do tej Rady z 

listy IDG, ale trudno tu mówić o koleżeństwie z poprzednią ekipą. Poza tym uważam, że 

obniżenie Burmistrzowi zarobków 4 lata temu, było jednym z większych błędów, co 

bezpośrednio przekazałem zarówno ówczesnemu przewodniczącemu rady, jak i radnym.  

Nie uważałem,  że trzeba karać człowieka za to, że jest młody, tylko zaufać Mu. Nie idę 

myślami w tym kierunku, że za wysoko, bo niech ma Burmistrz nawet i dwa razy tyle, tylko 

chodzi mi o to, żebyśmy patrzyli jednym okiem na jednostki podległe Urzędowi Miasta, 

gdzie te zarobki są na minimalnych wartościach, czasami musimy dopłacać zasiłki 

wyrównawcze, bo pracownik nie osiąga nawet najniższej krajowej, który ma stawki takie 

jak są przyznane i nie są to pojedyncze przypadki. Znam bardzo dobrze stawki, które 

obowiązują w oświacie i mogę powiedzieć dużo na ten temat, żeby nauczyciel z 

wykształceniem licencjackim był zatrudniony w pełnym etacie z przygotowaniem 

pedagogicznym, musiał mieć wypłacany dodatek wyrównawczy, bo nie zarabiał najniżej 

krajowej, sprzątaczki, woźne, według stawek z najniższych szczebli widełkowych, również 



musiały mieć dodatki. Jak najbardziej życzę Burmistrzowi, niech zarabia godnie, albo 

jeszcze lepiej, natomiast patrzę na innych tym samym okiem.  

Radny Stanisław Lewandowski – Krótko odniosę się do wynagrodzenia Pana Burmistrza, 

bo jak powszechnie wiadomo zarobki budziły zawsze jakieś kontrowersje i budzić będą, to 

nie ulega wątpliwości. Nie pojęte jest dla mnie, że przez 4 lata pracował Pan Burmistrz na 

tym samym poziomie, natomiast chce powiedzieć, że my nie możemy brać pod uwagę 

wieku, tylko mamy uwzględnić pracę, umiejętności, sposób zarządzania i sposób 

rozliczania z tej pracy. Jeżeli ta praca, wykonywana jest w sposób właściwy, uważam, że w 

tym przypadku to nie jest wyśrubowana pensja, natomiast generalnie w urzędzie muszą być 

zachowane proporcje płacowe.  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Chciałam się odnieść do słów Pana Radnego 

Wróblewskiego. Ponieważ jest troska o pracowników oświaty, czy administracyjnych, 

wielokrotnie były próby zrekompensowania tych proporcji, ale niestety na przestrzeni 4 lat 

wielokrotnie zdarzało się, że propozycje, które przedstawiał Pan Burmistrz nie były 

akceptowane przez radnych. Przypominam sobie, jaki bój toczyliśmy, żeby pracownicy 

Miejskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Przedszkoli mogli otrzymać podwyżki na 

przestrzeni 4 lat, w tym roku się udało, aby dysproporcje w wynagrodzeniu były 

wyrównane. Troska o pracowników obsługi jak najbardziej jest i myślę, że obecna rada 

doceni te uwagi i jeżeli budżet pozwoli będzie to realizowane.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Pani Burmistrz powiedziała  o pracownikach  

Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, ja dopowiem, że do projektu 

budżetu na 2019 rok jest zapisana kwestia wyrównania nieprawidłowości, która jest przez 

wiele lat nieuregulowana przez władze Gostynina. Chodzi o pracowników obsługi, 

pracowników administracji, przypomnę też o dodatku stażowym, to było niesprawiedliwe i 

my to wszyscy wiemy, mówiliśmy o tym i przyszedł dzisiaj ten moment, aby to uregulować. 

Jest to potężna kwota, ale  mam nadzieję, że będzie to przez Państwa zaakceptowane i to 

zapoczątkuje pewien proces, żeby spróbować, wśród pracowników oświaty, czy nawet 

pracowników Urzędu Miasta, żeby regulować raz na jakiś czas zgodnie z przepisami i 

możliwościami gminy. 

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – Szanowni Państwo, chciałabym z tego miejsca, 

podkreślić jeszcze odpowiedzialność Burmistrza Miasta Gostynina jaka ciąży na Panu 

Burmistrzu Kalinowskim, który realizuje budżet i można powiedzieć, że z pełnym 

sukcesem założenia budżetowe zrealizował, w związku z powyższym potwierdziły to 

kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz innych organów.  

 Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski  

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

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Wysokińska Anna. 



Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 1: Stanisław Wróblewski. 

UCHWAŁA NR 30/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

                  (przybyła Radna Renata Śniecikowska…)  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ogłaszam 10 min. przerwy.  

 

           (po przerwie…) 

Do punktu 15  

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Chciałam zgłosić autopoprawkę w uzasadnieniu: 

w dochodach bieżących w pkt. 3, dział 750 po kwocie 3.600,00 zł należy dopisać „zwiększa 

się” wpływy z pozostałych odsetek. Uchwała była omawiana na Komisji Rozwoju 

Gospodarczego. Ogólnie zmiany, które proponujemy zmniejszą plan dochodów na kwotę 

137.900,27 zł i również zmniejszą ogółem wydatki o tę samą kwotę. Dochody budżetu 

zmniejszą się o kwotę 171.654,24 zł, natomiast zwiększą się o kwotę 33.754,00 zł i 

dochody bieżące zmniejszą się o kwotę 14.229,27 zł i zwiększą się o kwotę 31.754,00 zł, 

natomiast dochody majątkowe zmniejszą się o kwotę 157.425,00 zł. Wydatki budżetu 

ogółem zmniejszą się o kwotę 184.654,27 zł, natomiast zwiększą się o kwotę 46.754,00 zł. 

Wydatki bieżące zmniejszą się o kwotę 69.229,27 zł, natomiast zwiększą się o kwotę 

46.754,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę 115.425,00 zł. W wyniku 

proponowanych zmian, zmianie ulegną załączniki do uchwały budżetowej pod nazwą 

„dochody na 2018 rok”, następnie „wydatki na 2018 rok”,  załącznik „dotacje podmiotowe 

w 2018 roku” i załącznik 4 „wydatki na zadania  inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.   

1. Dochody bieżące budżetu Miasta: 

• w dziale 700 zwiększa się o łączną kwotę 1.364,00 zł, z tego: 

1. o kwotę 752,00 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, 

2. o kwotę 139,00 zł  wpływy z pozostałych odsetek, 

3. o kwotę 473,00 zł  wpływy z różnych dochodów , 

• w dziale 750 zmniejsza się o łączną kwotę 10.190,27 zł, z tego; 

1. o kwotę 180,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje, 



2. o kwotę 259,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 

oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 

sądowego               i prokuratorskiego, 

3. o kwotę 3.600,00 zł  zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek, 

4. o kwotę 14.229,27 zł zmniejsza się dotację celową w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków 

UE na realizację projektu pn "Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość 

obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego I gostynińskiego", realizowanego      

w Urzędzie Miasta Gostynina, 

• w dziale 756 zwiększa się o o łączną kwotę 6.871,00 zł, w tym: 

1. o kwotę 411,00 zł  wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, 

2. o kwotę 2.660,00 zł  wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków   

i opłat od osób prawnych, 

3. o kwotę 3.800,00 zł  wpływy  odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków    

i opłat od osób fizycznych, 

• w dziale 758 zwiększa się o kwotę 5.534,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej 

subwencji ogólnej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów 

ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku z przeznaczeniem                            

na dofinansowanie kosztów wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach                

i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

nauczyciela albo przechodzących na emeryturę w związku z art, 225 ustawy z dnia       

14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20      

ww ustawy Karta Nauczyciela, 

• w dziale 900 zwiększa się o o łączną kwotę 13.946,00 zł, w tym: 

1. o kwotę 3.030,00 zł  wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 

od osób fizycznych, 

2. o kwotę 10.916,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 

 

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

 

• w dziale 020 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników 

 majątkowych, 



• w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 157.425,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 

 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

 

• w rozdziale 75022 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych w Radzie Miejskiej (zakup materiałów i wyposażenia), 

• w rozdziale 75023 dokonuje się nastepujące zmiany w Urzędzie Miasta: 

1. zwiększa się o kwotę 6.420,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 

2. zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, 

3. zmniejsza się o kwotę 14.229,27 zł wydatki ze środków UE na realizację projektu pn 

"Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z 

regionu płockiego I gostynińskiego", realizowanego w Urzędzie Miasta Gostynina, z 

tego: 

a) o kwotę 2.258,24 zł – wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, 

b) o kwotę 11.971,03 zł pozostałe wydatki bieżące, 

• w rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł wydatki na odsetki od 

samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego kredytów i pożyczek, 

• w rozdziale 80101 zwiększa się kwotę o kwotę 5.534,00 zł wydatki na wynagrodzenia 

osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3, 

• w rozdziale 85216 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł wydatki na świadczenia 

społeczne w zakresie zasiłków stałych, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

• w rozdziale 85507 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki na zakup usług 

pozostałych Dziennych opiekunów (o kwotę 4.000,00 zł w Punkcie Opieki 

„Zaczarowana Kraina”;      o kwotę 4.000,00 zł w Punkcie Opieki „Bajkowy Zakątek”), 

• w rozdziale 85508 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na zakup usług 

przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w obszarze Rodziny zastępcze, 

• w rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł dotację podmiotową na zadania 

własne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje 

podmiotowe w 2018 r. 

 



 

 

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:  

• w rozdziale 70095 zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania 

inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego  przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie – dokumentacja budowlana” w 

kwocie 57.000,00 zł  i przenosi do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej do realizacji w 2019 roku. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki 

na zadania inwestycyjne    w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej        w 2019 r., 

• w rozdziale 80104 zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania 

inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej zadanie inwestycyjne pn. “Rozbudowa Przedszkola nr 4 – projekt 

budowlany” w kwocie 58.425,00 zł i przenosi do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej do realizacji w 2019 roku. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. 

Wydatki     na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć  do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 r.  

 

(obrad opuściła Radna Emilia Chojecka – Dinić…) 

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.  

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

załącznik do protokołu.         

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Lewandowski  Stanisław, Majchrzak Anna, 

Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder 

Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Stanisław Wróblewski, Anna 

Wysokińska.  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 



UCHWAŁA NR 31/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 16  

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 28.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2018-2028. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Ustawodawca podkreśla co powinno być 

skorelowane z uchwałą budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest bardzo obszerna. 

W objaśnieniach mamy zawarte bardzo obszerne informacje, jakie zmiany były poczynione 

od czasu podjęcia ostatniej uchwały, a mianowicie:  

 Zarządzeniem nr 130/2018 z dnia 19 października 2018 roku. 

 Zarządzeniem nr 132/2018 z dnia 31 października 2018 roku. 

 Uchwałą nr 448/LXXXVII/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku. 

 Uchwałą Nr 20/III/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku.    

 Zarządzeniem Nr 149/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku. 

 Uchwałą Nr 31/IV/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku. 

Chciałam również do tej uchwały zgłosić autopoprawkę, ponieważ został podpisana umowa 

z wykonawcą na realizację projektu „Moje pasje - moją przyszłością”. W objaśnieniach 

pod tabelką w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 w pkt.1 myślnik 3 na 

przedsięwzięcie pn. „Moje pasje – moją przyszłością” należy zastąpić kwotę 2.747,00 zł. 

kwotą 20.635,82 zł. i dalej kwotę 44.805,91 zł. należy zastąpić kwotą 26.917,58 zł. w 

związku z zawarciem w dniach 16-23 listopada 2018 roku umów z wykonawcami.  

Opinia Komisji: 

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.  

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

załącznik do protokołu.         

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:  

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Lewandowski  Stanisław, Majchrzak Anna, 

Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder 

Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Stanisław Wróblewski, Anna 

Wysokińska.  

Przeciw – 0 



Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 32/IV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ogłaszam 5 min. przerwy. 

 

           (po przerwie…)  

Do punktu 17  

Przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ta sesja odbyła się w poprzedniej kadencji, ale 

musimy przyjąć protokół z niej my, jako nowa rada.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu.  

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco:  

Za – 11: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Lewandowski  Stanisław, Majchrzak Anna, 

Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Reder Andrzej, Szulczewski 

Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Anna Wysokińska.  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 2: Grzegorz Raciborski, Stanisław Wróblewski.  

Protokół z LXXXVII sesji Rady Miejskiej został przyjęty.  

 

Do punktu 18  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pan Wróblewski  prosił o koncepcję, mam nadzieję, 

że już została wysłana drogą mailową, a jeśli nie, to na pewno zostanie przesłana. 

Pan Radny Arkadiusz Szulczewski pytało Reformę Oświaty, pierwszy rok Reformy wypadł 

bardzo dobrze? – Miło nam, że jako nauczyciel dostrzega Pan, że reforma nie wypadał źle, 

aczkolwiek wszyscy pamiętamy, że nie do końca nam to wyszło z uwagi na fakt, że jedna ze 

szkół nie została zasiedlona, decyzja rady była inna. Pan Szulczewski pytał o klasy IV-VIII 

jest zaniepokojenie wśród nauczycieli – Tą sprawę nie tylko analizujemy, ale w najbliższym 

czasie, myślę, że zaraz po Nowym Roku dojedzie do pierwszych spotkań pomiędzy 

organem prowadzącym, a Miejskim Zespołem, aby zacząć poważne rozmyślanie o tym jak 

to ma wyglądać. Dołożę wszelkich starań, aby wyszło jak najlepiej, bo oczywiście mamy 

świadomość powagi sytuacji, ale do tej pory, wszystkie szkoły, które są na terenie miasta 

nie zostawiały nauczycieli bez pracy. Postaramy się, żeby było jak lepiej i najsprawniej, 

oczywiście Pana Radnego też zapraszam do dyskusji na ten temat, myślę, że od stycznia 

zaczniemy przygotowywanie nowych wizualizacji i arkuszu na kolejne lata. Jeśli chodzi o 



Szkołę Nr 5 problem znany jest nam od dwóch lat, szkoła jest bardzo duża, nie została 

zasiedlona, przypomnę, że mój projekt o przeniesienie klas do Szkoły Nr 5 zdaniem 

radnych był nietrafny, mam nadzieję, że sobie poradzimy teraz.  

Pan Radny Arkadiusz Szulczewski pytał również o Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

ponieważ miał być wykonany projekt modernizacji stadionu?  - W tym momencie, tak jak 

czytałem w sprawozdaniu, projekt jest już w Starostwie, oczekuje na wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę, wiec czekamy. Wczoraj rozmawiałem z Dyrektorem MOSiR bo 

bardzo żywiołowo interesuje się tym tematem. Byliśmy 3 tyg. temu w Mazowieckim  

Okręgowym Związku Piłki Nożnej, stadion, który ma być modernizowany ma otrzymać 

licencję do gry w III lidze, więc  konsultowaliśmy wraz z projektantem ten projekt w 

siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Były pewne drobne zastrzeżenia, ale na 

szczęście wszystko zostało przez projektanta poprawione i mam nadzieję, że faktycznie to 

pozwolenie zostanie wydane. Dodam, że monitorujemy konkursy w Ministerstwie Sportu i 

Turystyki i jak tylko będzie ogłoszony nabór, dokumentacja uzyska pozwolenie na budowę 

z pewnością, w trybie pilnym poproszę Państwa o podjęcie działań, bo wiemy, że jest to 

niezwykle kosztowna rzecz. Mam nadzieję, że podzielenie modernizacji na pewne etapy 

będzie możliwe (chodzi chociażby  o wykonanie boiska treningowego, które znajduje się od 

strony torów). Dodatkowo jest planowana modernizacja stadionu w kwestii płyty, bieżni, 

żeby spełniał on funkcję lekkoatletycznego. Jestem za tym, aby ten obiekt modernizować, 

wybieram się na spotkanie wyborcze, zdaje się, że Pan przewodniczący też będzie i myślę, 

że parę słów na ten temat również powiemy.  

Do punktu 19   

Sprawy różne.       

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zacznę od korespondencji, która wypłynęła. 

Pierwsze pismo wypłynęło od Pana Wojewody Mazowieckiego i dotyczy ono gratulacji w związku 

z wyborem do organów samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim. W  podobnym 

tonie otrzymaliśmy również życzenia od Samorządu Miasta Żnin.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał pismo Wojewody Mazowieckiego oraz 

pismo Samorządu Miasta Żnin – treść pism stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę Państwa chciałbym również ponowić 

zaproszenie na nasze spotkanie opłatkowe. Spotkanie to zostało zaplanowane na 20 grudnia o 

godzinie 13:00 w sali konferencyjnej urzędu. Jest również zaproszenie na przedstawienie jasełkowe, 

które odbędzie się 14 grudnia o godzinnie 13:30 w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. Z 

mojej strony to wszystko, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?  

Radny Stanisław Wróblewski -  Proszę Państwa, zadałem sobie trochę trudu, aby „pobiegać” po 

stronie internetowej Urzędu Miasta i pewne rzeczy mnie zastanawiają. Np. jest wywieszony dyżur 

radnych we wtorki, czy to nas zobowiązuje, czy jest to nasza dobra wola. Jest również zawieszony 

Klub Radnych, jeśli jest to już prawem, to Klub Radnych musi być  w jednej z komisji, jest to 

ustawy wymóg, więc należałoby z tego Klubu dołączyć kogoś do komisji. Trzecia sprawa  - jest 



kilka zakładek na stronie, które są martwe np. plan pracy rady, chyba 5 lat nie ma wpisów, jest 

zakładka sprawozdania komisji i tylko odwołanie do pokoju 212, więc może te zakładki 

zlikwidować, bo jeśli one są puste, to nie ma to sensu. Może w miejsce tych zakładek, lepiej zrobić 

materiały dla radnych, żeby szybciej docierały, to wolny wniosek do rozpatrzenia, bo czasami 

materiały mogą bardzo późno docierać, wczoraj dotarło sprawozdanie Burmistrza i można było 

poświęcić godzinę, żeby poczytać, zastanowić się, tylko pod loginem, żeby nie każdy miał dostęp 

do tego.  

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Raciborski – Prościej na maila wysyłać.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odnośnie dyżurów dobrze, że Pan radny 

zwrócił na to uwagę. Radny sprawuje mandat według własnego uznania, więc jeśli Państwo mają 

taką wolę, to można odbywać dyżury, ustalić należy godziny. Ja swój dyżur określiłem, będzie się 

on odbywał we wtorek od godziny 15:30 do 17:00, tak jak pracuje urząd. Nie było wcześniej czasu 

na to wszystko, bo trochę nam ucieka ten czas, trzeba to wszystko spokojnie ustalić. Stronę należy 

zaktualizować. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Dziękujemy za zwrócenie uwagi, my to wszystko 

przeanalizujemy. Chciałem też poinformować, że z własnej inicjatywy poprosiłem Wydział 

Promocji, aby zamieścił w głównym menu zakładkę zatytułowaną Rada Miejska, są tam podane 

wszelkie informacje np. o składzie rady, komisji ale również zamieszczone są uchwały, które 

zostały podjęte przez Państwa. Jest też biuletyn informacji publicznej, ale nie wszyscy może 

potrafią. Na ten moment jest ta zakładka, ale oczywiście przyjmujemy uwagi w imieniu Wydziału 

Promocji i Informatyka, będziemy dokonywać starań, żeby było przejrzyście.  

Radny Stanisław Wróblewski - Uchwały są wzorowo.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odnośnie planów pracy, to plany będziemy 

uchwalali w styczniu, ten czas początkowy jest czasem trudnym, komisje są łączone. Dzisiaj 

rozmawiałem z Panią Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ona wręcz oczekuje, że 

Komisja Spraw Obywatelskich pojawi się w ośrodku, ponieważ jest dużo spraw do dyskutowania. 

28 grudnia odbędzie się sesja o godzinie 10:00.   

Do punktu 20  

Zamknięcie obrad.  

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

kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Andrzej Hubert Reder  

         


