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

31 stycznia 2017 roku. 

Stan – 15
Obecni –10
Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  10:00,  a  zakończono o godzinie
12.20.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady LII sesji Rady Miejskiej
VII  kadencji.  Witam Pana Burmistrza  Pawła Kalinowskiego,  witam Panią Wiceburmistrz  Panią
Halinę  Fijałkowską,  witam Panią  Zastępcę  Skarbnika,  witam Panią  Sekretarz  Hannę Adamską,
witam Pana Mecenasa Marcina Brzezińskiego, witam koleżanki i kolegów radnych, witam media,
pracownice biura rady miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek sesji. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do porządku obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się -0

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrz Miasta.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej

zaciągniętych  zobowiązań   z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczki  oraz  na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz określenia wysokości opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  w
wieku  do  lat  5  w  prowadzonych  przez  Miasto  Gostynin  przedszkolach,  oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.



7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta
Gostynina.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Gostyninie na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017
rok.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej
Gostynina  do  podpisywania  poleceń  wyjazdu  służbowego  dla  Przewodniczącego  Rady
Miejskiej Gostynina.

12. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.
13. Przyjęcie protokołu z XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.  

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres
od  dnia  27  grudnia  2016r.  do  23  stycznia  2017r.  -  treść  sprawozdania  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

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

Radna  Wiesława  Radecka –  Panie  Burmistrzu  chciałabym  dopytać,  ponieważ  chyba  w
sprawozdaniu nie została zawarta ul. Floriańska?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Nie  ma  w  sprawozdaniu  zawartej  ulicy  Floriańskiej,
ponieważ temat  ul.  Floriańskiej  wynikł po 23 stycznia,  a sprawozdanie jest  do 23 stycznia,  ale
przypomnę,  że  27  stycznia,  czyli  w  piątek  zostało  wszczęte  postępowanie  na  wprowadzenie
przetargu już  na modernizację ul. Floriańskiej,  wraz z wymianą chodników.  

Radna Wiesława Radecka – A jaki jest określony termin?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Termin składania ofert jest do lutego, dokładnie do 13-go
lutego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus –  Panie Burmistrzu ja mam pytanie do
punktu,  który brzmi  następująco  w sprawozdaniu  -  „prowadzono  korespondencję  z  PKP  S.A.
dotyczącą podziału działki nr 361/7 celem zapewnienia dostępu Gminy Miasta Gostynina do części
tej  nieruchomości  i  umożliwienia  połączenia  projektowanych  dróg  miejskich  z  drogami
publicznymi  oraz przejęcia  budynku dworca kolejowego i  placu postojowego przed dworcem”,
wiem, że Pan Burmistrz prowadzi negocjacje z PKP od początku kadencji i chciałem w związku z
tym zapytać, czy widać jakieś światełko w tunelu, czy jest możliwość zakończenia tej sprawy z
sukcesem umożliwiającym remont tego terenu?   

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Negocjacje,  jak  wszyscy  wiemy  trwają  od  samego
początku mojego urzędowania, a tak naprawdę toczy się to od kilkunastu lat. Działka 361/7 posiada



w dalszym ciągu nieuregulowany stan prawny, mam nadzieję, że w lutym  dojdzie do podpisania
porozumienia z PKP, ale nie są to łatwe sprawy. Po stronie PKP są pewne sugestie do których
miasto powinno się ustosunkować, między innymi do tego, aby odstąpić od wniosku, który został
złożony  do  Wojewody  w  lutym  2008  roku,  dotyczącym  wszczęcia  postępowania  w  sprawie
stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Gostynina  publicznych dróg miejskich
( ul. Słowackiego), stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki
Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Gostyninie oraz zawieszenia postępowania, mającego na celu
uwłaszczenie PKP w zakresie  działki  361/7.  W tym momencie,  ani  PKP,  ani  Urząd nie  mamy
uzasadnienia do inwestowania środków finansowych na tym terenie. Sprawa dotyczy również tego,
aby  podjąć  konkretne  działania  w  temacie  przejęcia  budynku  dworca  PKP  wraz  z  terenem
przyległym. Budynek dworca jest kartą przetargową na tą chwilę. Państwo Radni mieli okazję być
wewnątrz budynku i widzieli w jakim on jest stanie, środek budynku jest bardzo zniszczony i mimo
wymiany dachu, wewnątrz budynku są ogromne zacieki.

     
Radna  Wiesława  Radecka  –  Mam  pytanie,  ponieważ  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  ulicę
Spacerową  i chodzi także o projekt ul. Kujawy, rozmawialiśmy o tym na komisjach? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Na dzień 25 stycznia zostały otwarte oferty, przypomnę, że
na ul. Spacerową, na budowę chodnika od strony południowej było przeznaczonych 199.098,90 zł.
Najniższa oferta, która została złożona opiewała na kwotę 134.841,06 zł. Zostało wysłane zapytanie
do Firmy o skonkretyzowanie tej ceny i wszystkich innych możliwości jakie firma jest w stanie za
tą kwotę wykonać. Decyzja nie została jeszcze podjęta, ponieważ to Rada będzie w drodze uchwały
o tym decydowała, jaki wniosek zostanie złożony, to zależy też od Państwa. Uważam, że na projekt
na ul. Kujawy jeśli nie z tych środków, to z innych znajdziemy pieniądze, ale to jest też decyzja
Państwa radnych.  

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Stwierdzam, że interpelacje nie wpłynęły,
czy są jakieś zapytania?

Radny Witold Dalkowski – Panie Burmistrzu chciałbym się dowiedzieć na temat ul. Ziejkowej 5,
czy z tytułu nieczystości jakie tam się znajdują poniesiemy jakieś koszty i kiedy może to nastąpić?.
Drugie  moje  pytanie  dotyczy  Rad  Nadzorczych  -   czy  w  Radach  Nadzorczych  były  jakieś
podwyżki, a jeżeli były to  w jakim procencie i w których?, kolejne pytanie do Pani Skarbnik – ile
za 2016 i 2015 rok nie zostało zapłaconych przez podatników podatków oraz jakie zadłużenie miało
miasto na koniec 2016 roku?  

Radny  Jan  Głodowski  –  Mam  pytanie  do  Pani  Skarbnik  –  chciałbym  się  dowiedzieć,  jakie
pieniądze w 2015 i 2016 roku  zostały wydane i kto je otrzymywał jeżeli chodzi o środki przekazu
wewnątrz miasta?

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Ale co oznacza przekazowe?

Radny Jan Głodowski – Medialne, chodzi o wydatki związane z mediami.

Radny Witold Dalkowski – Jeszcze jedno pytanie – czy jest prawdą, że będzie robiony remont
cmentarza i czy orzeł musi być zdjęty, mówię o orle, który znajdował się przy Grobie Nieznanego
Żołnierza, doszły mnie takie słuchy.



Radna  Województwa  Mazowieckiego  Ewa  Szymańska  –  Mam  pytanie,  ponieważ  jestem
zainteresowana  etapem  postępowania  w  sprawie  Term  Gostynińskich,  w  pewnym  momencie
podnosiliśmy o zwolnienie z koncesji- jaki mamy tu etap?  

Radna  Wiesława  Radecka  –  Mam  pytanie  odnośnie  pojemnika  na  odpady  przy  wiacie
przystankowej obok Domu Kultury, czy można byłoby go wymienić, ponieważ on jest bardzo stary,
zardzewiały? 

Radny Krzysztof Markus – Chciałbym zadać pytanie, w kwestii zadania, które jest wpisane na ten
rok dotyczące budowy chodnika ul. Słonecznej oraz zadania podobne typu remonty, modernizacja,
budowa  dróg, czy urząd stara się o pozyskanie środków pomocowych, w tym o środki z Unii
Europejskiej?

Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną udzielone w punkcie 14.

Do punktu 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy ktoś ma jakieś uwagi, pytania?

Radny Jan Głodowski – Mam jedno pytanie, chciałbym się dowiedzieć bo nie mogłem być na
komisji, „kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczki” -  czy ja mam to rozumieć, że będziemy brali teraz kredyt na spłatę kredytów, które już
braliśmy, czy to są nowe kredyty?

Inspektor ds. analiz i kontroli Wioletta Uliczna (w zastępstwie za Skarbnika Miasta) – Część
kredytu, który będzie zaciągnięty, jest przeznaczony na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych.
Jeden  z  tych  kredytów  zaciągnięty  został  w  2011  roku  w  Banku  PKO  BP,  w  2015  roku
zaciągnęliśmy  kredyt  na  deficyt  powstały  w  związku  z  dokapitalizowaniem  spółki  MPK  i
rozpoczynamy spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie,
oprócz  tego  kwota  przeznaczona  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań,  będzie
przeznaczona  na  spłatę  pożyczki  wcześniej  zaciągniętej  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony
Środowiska z tym, że tą pożyczkę już w lutym kończymy spłacać, będzie to ostatnia rata.  

Radny Jan Głodowski –Jaka jest prowizja od tych kredytów, bo raz już kredyty wzięliśmy, były
ustalone prowizje, koszty i interesuje mnie, czy po raz drugi będziemy do tych kredytów płacili
prowizje?

Inspektor ds. analiz i kontroli Wioletta Uliczna (w zastępstwie za Skarbnika Miasta) –  Nie,
dlatego, że gdy ogłaszamy przetarg na kredyt, to przedmiotem przetargu jest marża  i bank na nas
zarabia w ten sposób, kwota jest jednorazowa i stanowi składnik oprocentowania. 



Radny Witold Dalkowski – Który rok spłacany jest ostatni, do tyłu, czy np. w 2009 roku mamy
kredyt?

Inspektor  ds.  analiz  i  kontroli  Wioletta  Uliczna  (w  zastępstwie  za  Skarbnika  Miasta)  –
Najstarszy kredyt, który spłacamy jest z 2011 roku. 

Radni nie zgłaszali więcej pytań i uwag do uchwały. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 261/LII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6

Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,  wychowania i  opieki oraz
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  w wieku do lat 5 w
prowadzonych  przez  Miasto  Gostynin  przedszkolach,  oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych i punktach przedszkolnych.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10             Przeciw- 0 Wstrzymało się -0

UCHWAŁA NR 262/LII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 7 

Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- opinia pozytywna wraz z wnioskiem, „Włączyć ulicę Rynek i
ulicę Żabią do Szkoły Podstawowej Nr 3. Włączyć ulicę Parkową do Szkoły Podstawowej Nr 5”.
Komisja Spraw Obywatelskich Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna wraz z wnioskiem,
„Włączyć ulicę Rynek i ulicę Żabią do Szkoły Podstawowej Nr 3. Włączyć ulicę Parkową do Szkoły
Podstawowej Nr 5”.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:



Za- 10             Przeciw- 0 Wstrzymało się -0

UCHWAŁA NR 263/LII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  dla  Gminy
Miasta Gostynina.

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu – opinia pozytywna wraz z uwzględnieniem
wniosków i fiszek projektowych. 

Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023 stanowi załącznik
do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Program był  opiniowany przez Komisję
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, ale w związku z dużą ilością wniosków, chciałbym odczytać te
wnioski.  Cześć  z   nich,  będzie  wpisana  jako  autopoprawka,  a  cześć  jako  wnioski  z  komisji.
Odczytam wszystkie wnioski z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i prosiłbym, aby Pan
Michał  Bartusek  reprezentujący  Firmę  EKO-CDE  odniósł  się,  czy  wniosek  został  ujęty  w
programie.  
Fiszki projektowe:

 Rozwój Infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji w celu aktywizacji społecznej i
gospodarczej miasta Gostynina.

Firma EKO – CDE Mateusz Bartusek – fiszka została uwzględniona w programie rewitalizacji. 

 Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gostyninie w celu nadania im
nowych funkcji gospodarczych.

Firma EKO – CDE Mateusz Bartusek – fiszka została uwzględniona w programie rewitalizacji.

 Wzrost  efektywności  energetycznej  poprzez  termomodernizację  budynków  użyteczności
publicznej. Dołączyć wykaz budynków użyteczności publicznej.

Firma EKO – CDE Mateusz Bartusek – fiszka została uwzględniona w programie rewitalizacji.

 W przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową dokonać
korekt inwestycyjnych.

Firma EKO – CDE Mateusz Bartusek – fiszka została uwzględniona w programie rewitalizacji.

Wnioski:
Włączyć do programu rewitalizacji:

 Liceum  Ogólnokształcące  (remont,  budowa  sali  gimnastycznej  z  zapleczem,
zagospodarowanie terenu), kwota 5 mln zł. 

Firma  EKO –  CDE Mateusz  Bartusek  –  wniosek  został uwzględniony  w programie
rewitalizacji. 



 Nieruchomość zlokalizowaną w Gostyninie przy ul. 3 Maja 45 (remont, adaptacja budynku),
kwota 4 mln. zł.

Firma  EKO –  CDE Mateusz  Bartusek –  wniosek  został  uwzględniony  w  programie
rewitalizacji. 

 Obszar Dybanka – ul. Zazamcze budowa małego domu dziecka, kwota 3 mln. zł. 

Firma  EKO –  CDE Mateusz  Bartusek  –  wniosek  został  uwzględniony  w  programie
rewitalizacji. 

 Budowa  ciągów  pieszych,  pieszo  –  rowerowych  osiedle  Zazamcze  obszar  ul.
Kościuszkowców. 

Firma  EKO –  CDE Mateusz  Bartusek –  wniosek  został  uwzględniony  w  programie
rewitalizacji. 

 Wpisać budowę ulicy Wacława Kujawy w temat Rozwój infrastruktury technicznej.

Firma  EKO –  CDE Mateusz  Bartusek  –  wniosek  został  uwzględniony  w  programie
rewitalizacji. 

 Doprecyzować pojęcie z uporządkowaniem terenów wzdłuż rzeki. 

Firma  EKO –  CDE Mateusz  Bartusek  –  wniosek  został  uwzględniony  w  programie
rewitalizacji. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Wpłynęło  jeszcze  pismo  Pani  Marioli
Józwiak – Węclewskiej, dotyczące Domu Opieki dla Seniorów.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Jest także uwzględnione. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czyli  wszystkie  wnioski  zostały  w
programie uwzględnione.

Radna  Wiesława  Radecka –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  przepraszamy,  że  tak  w
ostatniej  chwili,  ale  z  Panem  Witkiem  Dalkowskim  uczestniczyliśmy  w  zebraniu  Ochotniczej
Straży  Pożarnej  i  wniosek  Pana  Prezesa  Podleśnego  (który został  poparty  również  przez  Pana
Kosobudzkiego),  dotyczył  całego  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  są  różne  pomysły,
dotyczące stworzenia takiego Centrum, a budynek stoi niewykorzystany, jest to budynek przy ul.
Floriańskiej w centrum miasta, okazały budynek, w którym nie ma ogrzewania i warto byłoby go
uwzględnić.    

Firma EKO – CDE Mateusz Bartusek – Powiem tak, Państwo po uchwaleniu tego dokumentu,
jeżeli  działania będą mieściły się w obrzeżach lokalizacji,  mogą ten dokument aktualizować na
bieżąco.  W tym momencie jest to możliwe, ale nie od ręki.   

Radna Wiesława Radecka – Jest to taki nasz wniosek i dobrze byłoby go uwzględnić. Jest to
poważna sprawa.  



Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Faktycznie,  w  sobotę  odbyło  się  Walne  Zebranie
Ochotniczej Straży Pożarnej na którym wypłynął wniosek ze strony zarówno Ochotniczej Straży
Pożarnej jak również Powiatowej Straży Pożarnej, żeby pomyśleć o zaadaptowaniu  budynku na
inne cele, nie tylko spotkania Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie ma skonkretyzowanych planów i
pomysłów, co miałoby tam powstać, ale Pan Prezes zasugerował, że może właśnie Dom Opieki dla
Seniorów. Budynek znajduje się w centrum miasta i jednocześnie przeraża swoim wyglądem, jest
wyziębiony, także ja przychylam się do zgłoszonego wniosku, aby mieć to na uwadze. Jeżeli jest
możliwość wprowadzenia dzisiaj tego do uchwały, to jak najbardziej, ale czy jest możliwość?      

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Po prostu w punkcie,  gdzie jest zawarty
Dom Pomocy dopisać ul. Floriańską.

Firma EKO – CDE Mateusz Bartusek –  Jeżeli jest to tylko rozszerzenie działania, to nie ma
najmniejszego problemu. 

(przybyła Radna Magdalena Augustyniak)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli traktuję to jako zgłoszony 

wniosek: aby dopisać do tego punktu, Dom Pomocy przy ul. Floriańskiej, trzeba tam także podać
numer budynku i wówczas zostanie on dopisany.  

Za  przyjęciem  powyższego  wniosku,  zgłoszonego  przez  Radną  Wiesławę  Radecką  głosowano
następująco:

Za- 11 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

Za podjęciem uchwały z wnioskami głosowano następująco:

Za -11                           Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 264/LII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Ogłaszam 10 minut przerwy. 

                           (po przerwie….)

Do punktu 9 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Gostyninie na 2017 rok.

Opinia Komisji:
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.



Radny Stanisław Pieniążek  odczytał projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017r. - plan
wraz z uchwałą stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do  przedstawionego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej. 

Za podjęciem uchwały  głosowano następująco:

Za -11                           Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 265/LII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017
rok.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – Opinia pozytywna wraz z wnioskiem: w III kwartale
informacja  na  temat  działań  związanych  z  tworzeniem  warunków  do  rozwoju
przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy w Gostyninie w roku 2016 zmienić na rok 2017.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej  - Opinia pozytywna wraz z
wnioskiem: w III kwartale informacja na temat działań związanych z tworzeniem warunków
do rozwoju przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy w Gostyninie w roku 2016 zmienić na
rok 2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy istnieje konieczność przedstawiania
planu pracy Rady Miejskiej?

Radni nie zgłosili konieczności przedstawiania planu pracy Rady Miejskiej. 

Za podjęciem uchwały  głosowano następująco:

Za -11                           Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 266/LII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej
Gostynina  do  podpisywania  poleceń  wyjazdu  służbowego  dla  Przewodniczącego  Rady
Miejskiej Gostynina.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Projekt  uchwały  Państwo  otrzymali,
prosiłbym tylko o naniesienie autopoprawki, ponieważ miejsce jest zostawione tylko dla jednego
Wiceprzewodniczącego,  a  w  razie  jego  nieobecności  należy  dopisać  drugiego
Wiceprzewodniczącego.   Wówczas § 1 będzie brzmiał:  „Upoważnia się Wiceprzewodniczącego
Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Pana  Krzysztofa  Markusa,  a  w  razie  jego  nieobecności
Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Gostyninie Panią Małgorzatę Rędzikowską -  Mystkowską



do  wystawiania  polecenia  wyjazdu  służbowego  dla  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie”.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za podjęciem uchwały  z autopoprawką głosowano następująco:

Za -11                           Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 267/LII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12

Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Jako pierwszą mamy Komisję  Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu – plany były omawiane na komisjach, zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do planów pracy poszczególnych komisji. 

Za przyjęciem planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu głosowano następująco:

Za -11                           Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

Plan pracy KRGiB został przyjęty. 

Za  przyjęciem  planu  pracy  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  głosowano
następująco:

Za -11                           Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

Plan pracy KBiPP został przyjęty. 

Za przyjęciem planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Zdrowi i Pomocy Społecznej głosowano
następująco:

Za -11                           Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

Plan pracy KSOZiPS został przyjęty. 

Za przyjęciem planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  głosowano następująco:

Za -11                           Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

Plan pracy KEKiS został przyjęty. 

Plany wszystkich komisji  zostały przyjęte jednogłośnie. 



Do punktu 13 

Przyjęcie protokołu z XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołów z XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.

Za przyjęciem protokołów  XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:

Za -11                           Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

Protokoły z  XLVII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte. 

Do punktu 14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Zacznę od pytania, które złożyła Panie Ewa Szymańska w
sprawie  koncesji  i  współpracy między Miastem Gostyninem,  a  Spółką  Termy Gostynińskie?  -
Przypomnę,  iż  w sierpniu  ubiegłego roku została  podpisana  umowa zlecenia  pomiędzy Gminą
Miasta Gostynina, a Kancelarią. Umowa ta obowiązuje do końca lutego 2017 roku  i w tym czasie
Kancelaria  ma przygotować analizę ewentualnych roszczeń zleceniobiorcy,  czyli  Gminy Miasta
Gostynina,  wynikających z  umowy koncesji  i  ewentualnego wezwania do wykonania umowy z
zakreśleniem terminu do wykonania umowy, przygotowania oświadczeń odstąpienia od umowy,
przygotowanie ewentualnych pism ze stanowiskiem miasta w przypadku gdyby doszło do wymiany
korespondencji ze spółką, pisma o których mowa w poprzednim zdaniu kierować będzie się do
adresów w imieniu zleceniodawcy. Proszę Państwa ponadto - podjęcie działań w celu uchylenia się
zleceniodawcy  od  realizacji  rozstrzygnięć  przetargu  na  sprzedaż  spółce  Termy  Gostynińskie
nieruchomości  i   dokumentacji  projektowej  oraz  przygotowanie  ewentualnych  pism  ze
stanowiskiem miasta w tym zakresie. W mojej ocenie, prace zmierzają ku końcowi. 15 listopada
2016 roku Spółka Termy Gostynińskie z siedzibą w Gostyninie, została wezwana do wykonania w
terminie do 31 grudnia ubiegłego roku, zobowiązania zakreślonego w zawartej dnia 11 lipca 2010
roku umowie koncesji na roboty budowlane pod nazwą Termy Gostynińskie. Wezwanie dotarło do
spółki,  ale  nasz  wniosek  nie  został  zrealizowany  przez  spółkę.  23  grudnia  ubiegłego  roku
zawiadomiłem  spółkę  Tremy  Gostynińskie  o  wyznaczeniu  terminu  aktu  notarialnego  umowy
sprzedaży  Termą  Gostynińskim  nieruchomości  plus  dokumentacja  projektowa.  Termin  aktu
notarialnego wyznaczony był na 23 stycznia, w zeszłym tygodniu byliśmy wraz z Panią Skarbnik
w Warszawie, doszło do konfrontacji,  pomiędzy  Gminą Miasta Gostynina, a przedstawicielami
spółki  Termy Gostynińskie.  Na podstawie  konfrontacji,  zostały złożone oświadczenia,  zarówno
moje,  jak  i  Prezesa  Spółki.  W ostateczności  spółka  nie  dokonała  wpłaty  kwoty  określonej  w
przetargu na konto Gminy  Miasta Gostynina. Przedstawiający oświadczyli, że w dniu dzisiejszym
nie  doszło  do  zawarcia  powyższej  umowy.  Na  tej  podstawie  w ubiegły  piątek,  wystosowałem
kolejne  pismo  –  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  zawarcia  umowy  sprzedaży  nieruchomości
określonej w protokole I przetargu ustnego. Podstawą prawną do złożenia tego oświadczenia wobec
gotowości  Gminy Miasta  Gostynina  do  zawarcia  w dniu  23  stycznia  umów,  zmierzających  do
realizacji I przetargu ustnego nieograniczonego, rozstrzygniętego zgodnie z protokołem z dnia 28
maja  2013  roku  tj.”do  sprzedaży nieruchomości,  będących  przedmiotem przetargu,  a  także  do
sprzedaży dokumentacji projektowej o której mowa w protokole uzgodnień z 28 maja 2013 roku,
spółka Tremy Gostynińskie nie wypełniła, ciążących na niej względem Gminy Miasta Gostynina
zobowiązań,  co  uniemożliwiło  zawarcie  wyżej  wymienionych  umów”.  Nieusprawiedliwione
nieuiszczenie  ceny  nieruchomości,  wynikającej  z  protokołu  rozstrzygnięcia  przetargu  oraz
nieusprawiedliwione  nieprzeniesienie  na  Gminę  Miasta  Gostynina  praw  autorskich,  do  czego



spółka była zobowiązana, spowodowało przyjęcie takiego stanowiska, że wpłacone w postępowaniu
przetargowym Vadium nie będzie podlegać zwrotowi. 
Radny Jan Głodowski pytał jakie kwoty z budżetu wydatkowano na media w 2015 i 2016 roku? - W
2015 roku ogółem wydatkowano 27.874,60 zł., w roku 2016 33.740,50 zł.  

Radny Jan Głodowski  – Ale prosiłem także o podział Panie Burmistrzu.

Burmistrz Miasta Gostynina – Dobrze już podaję:

1. Media – Gost Ulanowski – 2015 rok:  21.648,00 zł 2016 rok: 24.317,10 zł.
2. AK Media A. Adamski –    2015 rok:  610,00 zł.    2016 rok: 620,00 zł. 
3. Akapit Tygodnik Płocki -  2015 rok:   5 432,10 zł. 2016 rok: 8 200,70 zł. 
4. Imedia – Teraz Gostynin -  2015 rok:   184,50 zł.            2016 rok: 602,70 zł. 

Burmistrz Miasta Gostynina -  Radny Witold Dalkowski pytał jakie było zadłużenie na koniec
2016 roku w mieście Gostyninie? -  Na koniec roku w sumie zadłużenie wyniosło 13.701.762,00 zł.
Radny Witold Dalkowski pytał także ile za 2016 rok nie zapłacili podatnicy podatków oraz za rok
2015 ? - 

1) Podatek od nieruchomości od osób prawnych:
2015 r. - 1.421.790,20 zł. 
2016 r. - 1.668.333,20 zł. 

2) Podatek rolny od osób prawnych:
2015 r. - 0,00 zł.
2016 r. - 0,00 zł.

3) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:
2015 r. - 121.462,09 zł.
2016 r. - 170.068,28 zł.

4) Podatek rolny od osób fizycznych:
2015 r. - 1.436,00 zł.
2016 r. - 400,00 zł.

5) Podatek od środków transportowych od osób prawnych:
2015 r. - 3.131,00 zł.
2016 r. - 1.027,00 zł.

6) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:
2015 r. - 40.377,00 zł.
2016 r. - 41.911,00 zł. 

Radny Witold Dalkowski pytał również, czy prawdą jest, że będzie robiony remont cmentarza? -
Urząd Miasta Gostynina nie posiada wiedzy na temat remontu cmentarza, z tym pytaniem należy
się  zwrócić  do  jego  zarządcy  tj.  parafii  św.  Marcina  w  Gostyninie.  Ja  mogę  powiedzieć  o
modernizacji  kwater  na  cmentarzu,  a  więc  w  miesiącu  styczniu  br.  Urząd  złożył  wniosek  do
Ministrostwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie remontu kwater Żołnierzy na
tym cmentarzu. W specyfikacji planowanej modernizacji jest ujęta wymiana orła na postumencie
głównym  tejże  kwatery.  Orzeł,  który  został  zamontowany  prawdopodobnie  przez  Pana
Jackowskiego, chociaż ja nie mam takiej wiedzy, jest tymczasowy. Poprzedni orzeł budził dużo
kontrowersji wśród mieszkańców, był bez korony, przypominający inny ustrój, niż ten w którym
żyjemy.  
Padło  także  pytanie  o  podwyżki  w  Radach  Nadzorczych,  ale  może  na  to  pytanie  udzielimy
odpowiedzi pisemnej, ponieważ wymaga to dłuższego przygotowania.  
Radny Witold  Dalkowski  pytał  także,  jakie  koszty poniesiemy w zawiązku  z  odpadami  na  ul.
Ziejkowej? -  W październiku ubiegłego roku wystąpiłem do Podsekretarza Stanu ds. Gospodarki
Odpadami, Funduszy Ekologicznych i Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska do Pana
Sławomira Mazurka, pozwolę sobie odczytać pismo, które wystosowałem.



Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  odczytał  pismo  wystosowane  do  Podsekretarza  Stanu  ds.
Gospodarki  Odpadami,  Funduszy  Ekologicznych  i  Edukacji  Ekologicznej  w  Ministerstwie
Środowiska – treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Proszę Państwa w powyższej kwestii sytuacja jest taka, że
to my będziemy za to odpowiedzialni. W dniu wczorajszym kontaktowałem się z Ministerstwem
Sprawiedliwości,  między  innymi  w  sprawie  ulicy  Ziejkowej,  jeżeli  nie  przyniesie  to  żadnych
rezultatów  w najbliższym czasie  złoże  wniosek  o  zabezpieczenie   środków  na  utylizację  tych
beczek. 

Radny Jan Głodowski – Jaki to będzie koszt? 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Należy  oszacować,  w  tym  momencie  mówimy  do
500.000,00 zł. 

Radny Jan Głodowski – Możliwości odzyskania pieniędzy nie będzie?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Bardzo małe. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Starostwo wydało pozwolenie, Starostwo jest za to odpowiedzialne,
są urzędnicy,  którzy wydali  pozwolenie,  a  odpowiedzialność mamy ponosić  my,  uważam to za
niesprawiedliwe, a do tego jest przecież firma, która czerpała wielkie pieniądze, niech wyłożą swój
majątek.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozstrzygnęło spór
kompetencji na korzyść starostwa, a na niekorzyść miasta. 

Radna Województwa Mazowieckiego  Ewa Szymańska – Ale będziecie się odwoływać? 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Nie, odnośnie sporu kompetycyjnego nie, ponieważ
jest  to  ostateczna  decyzja  i  nie  ma  możliwości  prawnych odwołania  od  tej  decyzji,  nie  mniej,
wnosiliśmy o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale nasz wniosek nie został rozpatrzony. Na działkę na
którą  Starostwo wydało pozwolenie na gromadzenie i magazynowanie tych odpadów, utylizacja
zgromadzonych  na  tej  działce  odpadów  będzie  spoczywała  na  Starostwie,  bo  oni  prowadzą
postępowanie w związku z cofnięciem zezwolenia i usunięciem odpadów zgromadzonych na tej
działce, na której wydali zezwolenie, czyli część odpowiedzialności za zgromadzone odpady będzie
spoczywała  na  Starostwie,  a  część,  na  tej  działce  na  której  w  efekcie  nie  mieli  zgody  na
prowadzenie działalności, będzie spoczywała na mieście.  

Rady Jan Głodowski – Jeżeli Starostwo wydaje pozwolenie, czy wcześniej były jakieś kontrole?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska -   Nie będę się wypowiadała za Starostwo, na etapie
kiedy  pojawiło  się  zanieczyszczenie  wód  deszczowych  w  naszych  urządzeniach,  Starostwo
uczestniczyło w tym postępowaniu i w związku z zaistniałą sytuacją działania były podejmowane
ze strony Starostwa.  

Rady Jan Głodowski – Ale czy były kontrole?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska -  Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia było chyba
czymś poparte.  



Rady Jan Głodowski – Dobrze, ale to jest po czasie, a czy mamy jakąś wiedz, czy wcześniej były
kontrole np. Sanepidu, Ochrony Środowiska?

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Ochrona  środowiska  podejmowała  działania  w
momencie tych zdarzeń. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Po każdym niepokojącym zdarzeniu, które miało miejsce,
bo pamiętamy, że była sytuacja kiedy to, pojawiła się ciecz dziwnego pochodzenia w kanalizacji
deszczowej, informacja do Starostwa została przekazana o zaistniałej sytuacji. 

Radny  Witold  Dalkowski  –  Od  2004  roku  nie  było  żadnej  kontroli.  Mam  tylko  prośbę  do
Burmistrza,  żeby ktoś zwrócił  uwagę, bo przebywa tam coraz więcej  młodzieży,  tam jest  teren
zamknięty, ale są to tylko płoty. Należy zabezpieczyć odpowiednio tren. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Będziemy  wydawać  decyzję,  która  ma  zobowiązać
właściciela  do usunięcia odpadów, ale jest to wątpliwa sprawa. 
Pan  Radny Markus  pytał  także  o  remont  chodnika  ul.  Słonecznej  oraz  zadania  podobne  typu
remonty, modernizacja, budowa  dróg, czy urząd stara się o pozyskanie środków pomocowych, w
tym o środki z Unii Europejskiej? -  Na bieżąco kontrolujemy konkursy, nabory, na ten moment nie
mamy możliwości, kontaktowałem się z doradcą od pozyskiwania środków, na tą chwilę nie ma
rozpisanych konkursów na remonty i modernizację dróg, są na inne działania.

Do punktu 15

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Wpłynęło  pismo  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego  w  Warszawie,  zawiadomienie  o  rozprawie,  stawiennictwo  nieobowiązkowe,
dotyczące posiedzenia Sądu, które odbędzie się w dniu 7 lutego  o godz. 13.50 w sprawie skargi
Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie na decyzję Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14
września 2015 roku, mam prośbę do Mecenasa o przybliżenie krótko sprawy, chodzi o 60? 

Adwokat Marcin  Brzeziński  – Na mocy zmiany ustawy o  drogach publicznych Rada Gminy
podjęła uchwałę na mocy której, część drogi została przekazana  Mazowieckiemu Zarządowi Dróg,
Mazowiecki  Zarząd  Dróg  nie  godzi  się  na  to,  chodzi  o  koszty  utrzymania,  sprawa  będzie
przedmiotem rozstrzygnięcia WSA w Warszawie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Czy  ktoś  z  Urzędu  wybiera  się  na
rozprawę ?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jeżeli będzie potrzeba, to tak.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Wpłynęło  również  zaproszenie,  Galeria
Pawła  Tencera  „PARYŻ”,  dnia  9  lutego  godz.  18:00.  Wpłynęło  także  pismo  RIO,  dla
Przewodniczącego  Rady  i  Pana  Burmistrza,  dotyczące   posiedzenia  Kolegium  Rio  w  sprawie
zbadania uchwał Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku: 

1. Nr 254/L/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026; 
2. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2017 Nr 253/l/2016.

W  posiedzeniu  uczestniczyła  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  i  Przewodniczący  Klubu
Radnych IdG oraz Pani Skarbnik. Posiedzenie zostało już zakończone.



Kolejna  sprawa  to  także  zaproszenie  Dyrekcja  i  Rada  Pedagogiczna  serdecznie  zapraszają
Przewodniczącego rady wraz z Radnymi na Wieczornicę organizowaną z okazji  obchodów Dni
patrona Szkoły, 8 lutego o godz. 16 w Szkole Nr 1. 

Radna Województwa Mazowieckiego Ewa Szymańska -  Korzystając z okazji, że tutaj jestem,
dziękuję  za  zaproszenie,  postaram  się  bywać  częściej  i  przy  okazji  chciałam  podziękować  i
zaprosić.  Chciałabym podziękować w imieniu rodziny Borkowskich,  temat  Państwu jest  dobrze
znany,  chodzi  o  Panią  Emilkę  Borkowską,  matkę  niepełnosprawnej  Amelki  Borkowskiej.
Niejednokrotnie  na  terenie  Gostynina  organizowaliśmy  akcje  charytatywne,  bardzo  Państwu
wszystkim dziękuję za to, że w jakimś stopniu przyczynialiście się do tego, że pomoc charytatywna
się udawała, że zbiórka pieniędzy ciągle trwa i Państwo dobrym słowem wspieracie za co bardzo
dziękuję.  Chcę  tylko  powiedzieć,  że  prawdopodobnie  pieniądze  na  przeszczep  komórek
macierzystych  dla  tej  dziewczynki  będą  uzbierane.  Miejmy nadzieję,  że  ten  przeszczep  będzie
pierwszy i ostatni, a potem będziemy zbierać pieniądze na rehabilitację. Amelka zaczyna mówić
pierwsze słowa, ma 3 lata, mówi już mama, daje buzi, także jest to wspaniała rzecz, obserwuję tą
dziewczynkę ponad dwa lata i widzę, że postępy w jej rozwoju są bardzo pozytywne. Chciałam
Państwa zaprosić, ponieważ widzę duży potencjał sportowy, a organizujemy 4 lutego tj. sobota  na
hali sportowej przy basenie wstępny mecz, który będzie wstępem do meczu charytatywnego, może
uda  nam  się  to  medialnie  okrzyknąć,  ponieważ  zbieramy  na  rehabilitację,  także  jeśli  mieliby
Państwo  ochotę uczestniczyć  w tym meczu,  to zapraszam. Pan Burmistrz się pofatyguje mam
nadzieję,  już  obiecał,  mam nadzieję,  że  mogę  liczyć  na  Pana  Przewodniczącego  na  wsparcie,
drużyny będą mieszane. Chciałam powiedzieć, że Amelka nie należy do żadnej partii. 

Radny Stanisław Pieniążek – Jeszcze nie? 

Radna  Województwa  Mazowieckiego  Ewa  Szymańska  –  Nie  doszukujmy się  tutaj  żadnych
złośliwości,  jest  to  cel  szczytny,  jeśli  możemy się  przyczynić  do kolejnej  zbiórki  na  ratowanie
zdrowia dziecka to zapraszam serdecznie,  godzina 18 rozpoczęcie,  do godziny 20 gramy Panie
Radny.

Radny Stanisław Pieniążek – Będę grał. 

Radna Województwa Mazowieckiego  Ewa Szymańska  – Jest  to  nagrane,  także  trzymam za
słowo. 

Do punktu 16

Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 

Spisała:
Julita Pilichowicz. 


