
Protokół Nr LXII/2017 
z posiedzenia LXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie VII

kadencji z dnia  6 lipca 2017 r. 

Stan – 15
Obecni –11
Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  17:00,  a  zakończono o godzinie
18:05.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady LXII sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej VII kadencji.  Witam Zastępcę Burmistrza Panią Halinę Fijałkowską, witam Panią
Skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  witam Panią  Sekretarz  Hannę  Adamską,  witam Adwokata  Pana
Marcina  Brzezińskiego,  witam  Naczelnika  Wydziału  IGP  Pana  Włodzimierza  Frontczaka,
Inspektora  ds.  inwestycyjno  –  budowlanych  Pana  Jacka  Toruniewskiego,  witam Pana  Dariusza
Dutkowskiego  z  Komendy  Powiatowej  Policji,  witam  zaproszonych  gości,  witam  koleżanki  i
kolegów Radnych, pracownice Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich przybyłych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  odczytał  treść  wniosku  o  zwołanie  sesji
nadzwyczajnej – treść stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wczoraj  wpłynęła  prośba,  aby  do
dzisiejszego prządku wprowadzić pilną uchwałę, jest Pan Naczelnik, który powie nam o co chodzi.
Tytuł  uchwały:”  „Podjecie  uchwały w sprawie  przeprowadzenia  inwestycji  celu  publicznego w
zasięgu  korony  i  systemu  korzeniowego  pomnika  przyrody  –  drzewa  z  gatunku  „Dąb
szypułkowy””.  Panie Naczelniku prosimy o krótkie uzasadnienie.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – Zwróciła
się do nas firma, która jest wykonawcą projektu budowlanego, całej dokumentacji budowlanej dla
przedsięwzięcia,  które  w  skrócie  nazwę  „Modernizacja  MOSiR”  ponieważ  obiekt,  który  oni
projektują  wchodzi  w  obszar  chroniony  znajdujący  się  przy  pomniku  przyrody  przy  Dębie
Szypułkowym znajdującym się przy ul. Sportowej. Obszar chroniony jest 15 metrów od  krawędzi
pnia drzewa, a firma przybliża się z płytą boiska i z ogrodzeniem na 4 metry do tego drzewa. W
związku z powyższym z uwagi na obowiązujące przepisy, mamy na uwadze przepisy  Ustawy o
Ochronie Przyrody  i Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego w spr. pomników przyrody
położonych na terenie  Powiatu  Gostynińskiego – to  rozporządzenie  wprowadza ochronę drzew
tego  typu,  czyli  pomników przyrody  w  granicy 15  metrów od zewnętrznej  krawędzi  drzewa.
Wszystko co znajduje się wewnątrz tego okręgu jest możliwość odstępstwa i dopuszczenia tam
wykonania  robót budowlanych pod warunkiem, ze dotyczy to inwestycji  celu publicznego i  ta



inwestycja taką jest  i pod warunkiem, że zostanie podjęta uchwała Rady Miasta czyli organu, który
ustanawia pomniki przyrody. W uchwale jest to wszystko zawarte.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Myślę,  ze  na  tą  chwilę  wystarczy  to
uzasadnienie, aby uchwałę wprowadzić do porządku sesji. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionego uzasadnienia.

Za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

Uchwała została wprowadzona do porządku. 

Radny Zbigniew Chorążek – Chciałbym prosić o wprowadzenie punktu i jest to mój wniosek o
informację dotyczącą konkursu na Dyrektorów Miejskich w jednostkach. Konkursy były teraz, więc
myślę, że jest to dobra okazja, żeby chwilę o nich porozmawiać. Jest Pani Wiceburmistrz,  żeby
podzieliła się z Radą sowimi opiniami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Musimy ten punkt przegłosować.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  W  zasadzie  postępowanie  konkursowe  nie  jest
zakończone, była komisja konkursowa, ale akceptację wyboru komisji,  czy oceny komisji  musi
zatwierdzić Burmistrz, więc myślę, że ta informacja jest trochę przedwczesna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Robacki  – Czy w związku z tym, kolega wycofuje
wniosek?

Radny Zbigniew Chorążek – Nie wycofuję.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czyli  musimy  przegłosować  złożony
wniosek o wprowadzenie do porządku informacji na temat konkursów na stanowisko Dyrektora
Szkoły i Przedszkola, jako punkt 6.

Za przyjęciem wniosku o wprowadzenie o informacji do porządku głosowano następująco:

Za- 10    Przeciw- 1 Wstrzymało się – 0

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad wraz ze zmianami. 

Radni nie zgłaszali więcej uwag i pytań do porządku.  

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0 



Porządek obrad został przyjęty.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Pojęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
5. Podjecie uchwały w sprawie przeprowadzenia inwestycji celu publicznego w  zasięgu 

korony i systemu korzeniowego pomnika przyrody – drzewa z gatunku „Dąb szypułkowy”.
6. Informacja o przebiegu konkursu na Dyrektorów Placówek Oświatowych. 
7. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Pojęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Przedstawiliśmy projekt uchwały zmieniający Uchwałę
Budżetową Miasta Gostynina na 2017 rok. Dochody budżetu proponujemy zwiększyć  o kwotę
67.700,00 zł, w tym o tę kwotę zwiększyć dochody bieżące. 
Wydatki budżetu proponujemy zmniejszyć o kwotę 99.400,00 zł  i zwiększyć o kwotę 167.100,00
zł., w tym wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę  8.400,00 zł i  zwiększyć o kwotę 76.100,00 zł., a
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 91.000,00 zł i zwiększyć o kwotę 91.000,00 zł., dotyczy
to przeniesienia między zadaniami  w wydatkach majątkowych. 
Jeżeli chodzi o dochody bieżące:

 w dziale 758  zwiększa się o kwotę 67.700,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej
subwencji ogólnej na podstawie:

1. zawiadomienia Ministra Finansów ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017
roku w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół
i  placówek  w  zakresie  świetlic  w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  dydaktyczne  w
gimnazjach  publicznych  przekształcanych  od  września  2017  r.  w  szkoły
podstawowe;
2. zawiadomienia Ministra Finansów ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017
roku  w  kwocie  42.700,00  zł  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  remontów
bieżących  sanitariatów  w  gimnazjach  publicznych  przekształcanych  od  września
2017 r. w szkoły podstawowe. 

Wydatki bieżące budżetu Miasta:

 w rozdziale 70005  proponujemy zwiększyć    o kwotę 10.000,00 zł  wydatki związane z
realizacją  zadań  statutowych.  Kwota  ma  być  przeznaczona  na  wykonanie  oceny  stanu
technicznego, budynku zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 12 b. Powiatowy
Inspektor  Nadzoru  Budowlanego,  po  przeprowadzonych  wstępnie  oględzinach  budynku
ocenił,  ze  jest  on  w  złym  stanie  technicznym  i  po  zapoznaniu  się  z  dokumentacją
postępowania  należy  dokonać  ekspertyzy  tego  budynku,  stąd  kwota  10.000,00  zł.
proponowana do zwiększenia. 

 w rozdziale 75085  proponujemy zwiększyć o  31.100,00 zł. wydatki na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane i zmniejszyć o kwotę 8.400,00 zł. wydatki związane z realizacją
zadań statutowych. Kwota 8.400,00 zł. dotyczy przeniesienia na pierwszy punkt. Dyrektor
Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół  i  Przedszkoli  zwrócił  się  z wnioskiem, który



uzasadnia wniosek w sposób, że pracownicy w MZESiP średnio  zarabiają od 2.800,00 zł.
brutto,  w większości  to  pracownicy z  20 letnim stażem pracy,  ostatnia  podwyżka w tej
placówce  miała  miejsce  w  2010  roku  i  uzasadnia  również  tym,  że  w  ostatnich  latach
większość  pracowników administracyjno – obsługowych na terenie Miasta Gostynina, więc
także w placówkach oświatowych  otrzymało znaczące podwyżki.  

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

 w rozdziale 60016 proponujemy zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja  ul.  Kwiatowej”,  następnie  zmniejszyć  o  kwotę  60.000,00  zł.   zadanie
inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul. Polną 12, a 3-go Maja
43a”. 

 w  rozdziale  70095 zwiększyć  dochody  o  kwotę  78.000,00  zł.  na  przedsięwzięcie  pn.
„Termomodernizacja  i  remont  komunalnego budynku mieszkalnego przy ul.  3  Maja 14
wraz  z  wykonaniem  instalacji  umożliwiających  zasilanie  w  co  i  ćwu  budynków
mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b”.

 w rozdziale 85507 proponujemy zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne
pn. „Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch
Plus”.  Zostały  otwarte  oferty,  było  ogłoszone  postępowanie  na  udzielenie  zamówienia
publicznego na wykonanie robót  budowlanych,  kwota okazała się niewystraszająca,  jest
większa niż mieliśmy zaplanowane na to zadanie na roboty budowlane. 

 w  rozdziale 90095 proponujemy zmniejszyć o kwotę 21.000,00 zł. na zadnie inwestycyjne
pn. „zakup pomostów pływających”

Radny Zbigniew Chorążek – Mam pytanie odnośnie dotacji z Ministerstwa Edukacji, czy to jest
dotacja o którą wnioskowało Gimnazjum?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Tak, stąd Pan Dyrektor złożył dwa wnioski na wydatki
związane z przygotowaniem Reformy Oświatowej.

Radny  Zbigniew  Chorążek –  Czyli  to  są  te  pieniądze,  które  miały  wrócić  na  ul.  Kopernika
zgodnie z wnioskiem z Komisji Budżetowej z maja? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Może miały wrócić, ale teraz w Szkole Podstawowej o
35.000,00 zł. wzrastają wydatki związane z realizacją zadań statutowych  w Szkole Podstawowej 
nr  3.  Powiem tak,  67.700,  00  zł.,  to  nie  jest  wystraszająca  kwota,  a  w międzyczasie  wystąpił
problem – w Szkole Podstawowej Nr 3  po rozpoczęciu remontu łazienek okazało się, ze należy
dokonać wymiany 40 metrów kanalizacji. O stanie kanalizacji powie może Pan Naczelnik ponieważ
był  tam Pan  Naczelnik.  Jest  adnotacja  Burmistrza,  ponieważ  Dyrektor  zwrócił  się  z  prośbą  o
zwiększenie środków, żeby potraktować pilnie istniejący problem. 

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  -
Rzeczywiście byliśmy na miejscu i obejrzeliśmy z bliska jak to wygląda. Na pewno wymaga to
wymiany, jest  to główny kolektor odprowadzający ścieki  z budynku, on przechodzi przez całą
długość dużej hali,  jest  ułożony w kanale technologicznym o wysokości 1,5 metra i  szerokości
około 80 cm w którym jest np. centralne ogrzewanie itd. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że
nieszczelności, które były w tym kanale kanalizacyjnym wylały się z rury i zapełniły w dużej części
cały  kanał,  także  wykonawca  musiał  wywozić  nieczystości,  które  nawet  nie  były  samymi
nieczystościami, ponieważ znajdowało się tam wiele innych rzeczy. Jest to zasadne, żeby zrobić
remont. Powiem tak, kiedy żeśmy przewidywali koszty do projektu budżetu na remonty łazienek, te
remonty wzięły się z zalecenia sanepidu. Sanepid zalecał, żeby obłożyć  piony kanalizacyjne. My
żeśmy szacowali  około  20.000,00  zł.  na  jedną  łazienkę,  toaletę,  Dyrektor  w  tej  chwili  trochę



rozszerzył  ten  zakres  i  zrobił  6  całych  łazienek,  dodatkowo  zlecił  wykonawcy  wykonanie
brodzików, czego my nie przewidywaliśmy w naszych szacunkach, także wydaje się, że  te kwoty
są dobre plus do tego pieniądze potrzebne na wykonanie podbudowy kanalizacji odprowadzającej
ścieki z całego budynku, jest to zdecydowanie potrzebne.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -    Jaka jest
długość kanalizacji o które Pan mówi?        

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  – 31
metrów sam odcinek główny, ale do tego dochodzą jeszcze 3 kanaliki z każdej łazienki, także w
sumie będzie pewnie około 40 metrów. Będzie założona rura pcv, bo do tej pory była żeliwna i
pracownicy którzy chcieli się pozbyć fekaliów z całego kanału zrobili od góry w rurze otwory, tak
żeby to wszystko spłynęło z powrotem. W tej chwili to wszystko nie nadaje się, nie było drożne,
nieczystości stały w kanale i w związku z tym trzeba było to wymienić.  

Radny  Zbigniew  Chorążek  -  Mam pytanie  do  Pani  Burmistrz  –  w  jaki  sposób  zostanie  to
rozwiązane, bo rozmawialiśmy na komisji, była obustronna zgoda na to, że przekazujemy środki z
tej  inwestycji  z Kopernika,  pod warunkiem, że przy zwrocie z Ministerstwa one wrócą,  w jaki
sposób ma się to odbywać?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Tak rozmawialiśmy, ale z tego co Państwo słyszą, są
inne pilne sprawy, nie jest powiedziane, że w ciągu roku pojawią się dodatkowe środki, z tego co
wiem  co  mówił  Dyrektor  MZESiP,  będą  jeszcze  inne  środki  właśnie  na  dostosowanie  sal
Gimnazjum Nr 1. Z tego co Pan Dyrektor przekazywał wychodzi, że na jedną salę potrzebną do
przystosowywania ma być dofinansowanie wysokości 10.000,00 zł.  Sale są trzy,  więc może nie
wszystkie środki, ale w jakimś czasie, trudno określić w jakim, wrócimy do tematu, są pilniejsze
sprawy w tej chwili. Gimnazjum Nr 1 boryka się z brakiem środków na zakup wyposażenia do
punktu przedszkolnego, jest to kwota około 40.000,00 zł., więc informujemy, że nie mamy w pełni
zabezpieczonych środków w Gimnazjum Nr 1. To, że rozmawialiśmy, iż chwilowo zdejmujemy te
środki z ul. Kopernika – tak było, ale w tej chwili ja widzę pilniejsze potrzeby, niż opracowanie
dokumentacji, czy modernizacja ul. Kopernika. Byliśmy na tej ulicy, będą podejmowane działania
naprawcze. Na ten moment są też inne ulice w gorszym stanie, niż ulica Kopernika. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Chciałem przekazać wnioski jakie zostały
podjęte na posiedzeniu Klubu Radnych IDG, wnioski dla Pani Skarbnik: 

 w rozdziale 80101 gdzie jest kwota 35.000,00 zł. na Szkołę Podstawową Nr 3 –  zmienić na
kwotę 30.000,00 zł – prosiłem Pana Naczelnika, aby sprawdzić pismo pana dyrektora, Pan
Naczelnik był i sprawdził – dziękuję bardzo.  

 w dochodach pozostaje 67.700,00 zł., nie ma zmian;
  w wydatkach bieżących kwota 10.000,00 zł związana z realizacją zadań statutowych, czyli

na eksperta, pozostaje kwota 10.000,00 zł. 
 w rozdziale 75085 – nie ma zgody na zmiany w budżecie, chodzi o podwyżki w Miejskim

Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli;
 w wydatkach majątkowych w rozdziale 60016 gdzie jest mowa o zmniejszeniu  10.000,00 zł.

- jest wniosek, żeby zwiększyć o 5.000,00 zł., nie zmniejszać o 10.000,00 zł., tylko jeszcze
zwiększyć o 5.000,00 zł. na ul. Kwiatową.

 zmniejszyć tymczasowo o 60.000,00 zł. zadanie, jest wykonywana dokumentacja na łącznik
Polna – 3-go Maja, bo dokumentacja jest wykonywana Panie Naczelniku?

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –  Jest
opracowywana dokumentacja.



Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czyli  tymczasowo zmniejszamy kwotę
60.000,00 zł. z zadania łącznik Polna- 3-go Maja. Następne wnioski:

 w  rozdziale  70095  zwiększa  się  o  kwotę  78.000,00  zł.  na  przedsięwzięcie  pn.
„Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz
z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilanie w co i  ćwu budynków mieszkalnych
przy ul. 3 Maja 12 i 12 b” -prosiłem, aby przybył ktoś odpowiedzialny w tej kwestii. 

Zastępca Burmistrza Miasta Halina Filałkowska – Jest Pan Inspektor Nadzoru.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dobrze, w takim razie za chwilę poproszę o
zdanie w tej kwestii. Ponadto, kolejny wniosek;

 w rozdziale 85507 pozostaje kwota 13.000,00 zł. na realizację Programu „Maluch Plus” ;
 w  rozdziale  90095  nie  ma  zgody  na  zdejmowanie  kwoty  21.000,00  zł.  z  pływających

pomostów, natomiast wnosimy o wprowadzenie kwoty 35.000,00 zł. na zakup samochodu
dla  Policji.  Poproszę  Pana  Naczelnika  z  KPP o  przedstawienie  informacji,  było  już  to
omawiane na Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego, był  wniosek pozytywnie
zaopiniowany, Pan Naczelnik udzieli nam dodatkowych informacji. 

Pan  Dariusz  Dutkowski  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  Komendy  Powiatowej  Policji  w
Gostyninie – Szanowni Państwo, w imieniu komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie oraz
Policjantów  Powiatowej  Policji  w  Gostyninie,  zwracam  się  do  Państwa  o  możliwość
dofinansowania  zakup  samochodu  osobowego  w  wersji  oznakowanej  dla  potrzeb  Komendy
Powiatowej Policji w Gostyninie. Prośba ta motywowana jest tym, iż w tym roku brak jest zakupów
radiowozów  dla  Policji,  ale  jest  możliwość,  że  za  połączone  środki  budżetowe  i  samorządów
lokalnych tzw. sponsoringów, przy planowanym 50% współfinansowaniu samorządów lokalnych,
istnieje  możliwość  zakupu  samochodu  osobowego.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  dofinansowanie
35.000,00  zł.  na  pojazd  segmentu  tzw.  C  w  wersji  oznakowanej.  Przedstawię,  jak  wcześniej
wyglądała sytuacja w ramach tzw. sponsoringu. Takie zakupy rozpoczęły się od 2005 roku, kiedy to
zakup dofinansował Urząd Gminy Szczawin Kościelny, był to samochód marki Opel Astra, który
praktycznie  służy  nam  do  dziś,  ale  ma  przebieg  245  tys.,  także  jest  to  samochód  dość
wyeksploatowany. W 2007 roku zakupione zostały dwa pojazdy nieoznakowane dzięki wsparciu
Urzędu Miasta  i  Starostwa.  W 2006 roku Starostwo Powiatowe dofinansowało  zakup  pojazdu
nieoznakowanego Renault Laguna, jest to pojazd również bardzo wysłużony. W 2007 roku  Gmina
Gostynin dofinansowała radiowóz oznakowany,  w 20014 roku Urząd Gminy Gostynin,  w 2014
również Starostwo Powiatowe dofinansowało,  oraz Nadleśnictwo Gostynin, w 2015 roku Urząd
Gminy w Sannikach, a w chwili obecnej jest już na ukończeniu porozumienie z Urzędem Gminy
Gostynin  i  również  będzie  zakupiony dzięki  temu  wsparciu  radiowóz.  Dlatego  zwracam się  z
uprzejmą prośbą o uwzględnienie tej kwoty w budżecie.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  -   W 2014 roku Urząd Gminy Gostynin dofinansowywał
zakup samochodu? 
 
Pan  Dariusz  Dutkowski  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  Komendy   Powiatowej  Policji  w
Gostyninie – Mam wpisany Urząd Gminy.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  -  Nie,  na  pewno  36.000,000  zł.  w  miesiącu  lipcu,
dokładnie 3 lipca było dofinansowanie z Urzędu Miasta.

Pan  Dariusz  Dutkowski  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  Komendy   Powiatowej  Policji  w
Gostyninie – Być może dostałem złą informację. 



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czy Państwo
pozyskują jeszcze od jakiś innych Gmin środki na zakup aut, na ten rok?  

Pan  Dariusz  Dutkowski  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  Komendy  Powiatowej  Policji  w
Gostyninie – Z Urzędu Gminy w Gostyninie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czy jakaś inna
Gmina wchodzi w grę?

Pan  Dariusz  Dutkowski  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  Komendy  Powiatowej  Policji  w
Gostyninie  –  Nie.  Tylko  Gostynin,  Urząd  Gminy  w Sannikach  wsparł  nas  w  ubiegłym roku,
niestety z Urzędu Gminy w Pacynie i Szczawinie Kościelnym nie mamy pozytywnej odpowiedzi. 

Radna Wiesława Radecka – A całościowo jaka potrzebna jest  kwota?

Pan  Dariusz  Dutkowski  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  Komendy  Powiatowej  Policji  w
Gostyninie – Całościowo 70.000,00 zł.

Radny Zbigniew Chorążek –  Czy zakup tego samochodu jest związany z wyeksploatowaniem
poprzednich, czy może ze zwiększaniem etatów w Policji?

Pan  Dariusz  Dutkowski  Naczelnik  Wydziału  Prewencji  Komendy  Powiatowej  Policji  w
Gostyninie – Przede wszystkim z wyeksploatowaniem pozostałych pojazdów, ponieważ większość
pojazdów, to roczniki 2007,2008,2009. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Poprosiłabym
o przerwę zanim przejdziemy do głosowania wniosków. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dobrze, ogłaszam 10 minut przerwy. 

(po przerwie…)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wznawiamy obrady. Zanim przejdziemy do
głosowania  wniosków  chciałem  poprosić  Pana  Inspektora  Nadzoru  o  wyjaśnienie  dotyczące
budynku przy 3-go Maja.

Inspektor ds. inwestycyjno – budowlanych Jacek Toruniewski – Proszę Państwa przystępujemy
do remontu starego budynku i nikt naprawdę nie wie, co się w nim znajduje. W momencie kiedy
była opracowana dokumentacja, był to budynek zamieszkały więc projektanci nie mogli rozebrać
ani ścian, ani stropu, żeby stwierdzić do końca jak ten budynek wygląda, w jakim jest stanie. W
momencie  dopiero   gdy  wykwaterowano  mieszkańców,  po  rozebraniu  ścian  na  poddaszu,  po
rozebraniu  stropu  okazało  się,  że  trzeba  dokonać  wymiany  konstrukcji  słupów  na  poddaszu,
wzmocnić strop. Na stropach była ułożona tzw drymowitka, której projektant nie przewidywał, że
ona będzie  się  tam znajdować w takich  ilościach  i  że  trzeba  będzie  ją  usunąć,  żeby te  stropy
odciążyć  i  od  nowa  prawidłowo  wykonać.  Z  tego  wynikła  konieczność  wykonania  robót
dodatkowych, bez wykonania których nie da się prawidłowo zrealizować tego zadania. Było z nami
3 panów Radnych na budowie, Pan Radny Dalkowski był i widział jak to wszystko wygląda.



Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Czy  ten
remont  wewnętrzny,  łączenie  ścian  ze  sobą,  będzie  powodowało  jakąś  ingerencję  w  warstwę
zewnętrzną?

 
Inspektor ds. inwestycyjno – budowlanych Jacek Toruniewski – Nie będzie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A czy remont
takiej  starej  kamiennicy  nie  powinien  być  zaczęty  od  środka,  zanim  wykonana  się  strukturę
budynku na zewnątrz?

Inspektor ds.  inwestycyjno – budowlanych Jacek Toruniewski -   Na tyle  było  pieniędzy w
tamtym roku, takie były podjęte decyzje, natomiast my nic nie niszczymy z zewnętrznej elewacji, z
dachu, która była wykonana, teraz wykonywany jest tylko remont w środku.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  – Chyba
bardziej zasadne jest, że najpierw robi się środek i potem zewnętrzną warstwę budynku. 

Inspektor ds. inwestycyjno – budowlanych Jacek Toruniewski -  Trzeba byłoby zagwarantować
środki na wszystko i najlepiej byłyby zrobić wszystko naraz, z tym, że w tamtym roku byli jeszcze
lokatorzy i  było  zrobione  to,  co  dało  się  zrobić  za  pieniądze,  które  były  w  tamtym  roku
przeznaczone oraz to co dało się zrobić bez wykwaterowania lokatorów. Było to zrobienie elewacji
i ocieplenia z zewnątrz, wymiana stolarki  otworowej, zrobienie dachu. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –  Jeszcze  odpowiem Pani  Małgosiu  na  Pani  pytanie  –
dlatego została podjęta decyzja, żeby w pierwszym etapie wykonywać prace na zewnątrz ponieważ
musieliśmy  rozliczyć  pożyczkę,  umorzenie  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  na
termomodernizację budynku i tylko ten jeden budynek mogliśmy termomodernizować, żeby  to
umorzenie rozliczyć i go nie zwracać, dlatego została podjęta decyzja, żeby w pierwszym etapie
wykonać etapy zewnętrzne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przejdziemy teraz do głosowania wniosków,
pozwolę sobie nie czytać wszystkich, tylko te które są nowe. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W protokole powinno to być.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dobrze.

W uzasadnieniu, wydatki bieżące w rozdziale 75085 wniosek, aby wykreślić tą zmianę, chodzi o
podwyżki dla Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 03

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  W rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę
30.000,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w SP3, nie 35.000,00 zł.  



Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw – 1 Wstrzymało się- 1 

Wniosek został przyjęty. 
    
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę
10.000.00 zł. zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja ul. Kwiatowej” - tutaj nie zmniejsza
się o 10.000,00 zł., tylko zwiększa się o 5.000,00 zł.   

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska – Ile nam zostało?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Powracamy
do kwoty wyjściowej.

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska – Czyli nie ruszamy tego, co jest w budżecie?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie, było zmniejszenie  o 10.000.00 zł., czyli zadanie by
wypadło,  a teraz jest  skreślone,  czyli  jest  w załączniku 10.000,00 zł.,  a teraz dołożone zostaje
5.000,00 zł., czyli będzie 15.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki   - Nie zmniejsza się o 10.000,00 zł.  Tylko
zwiększa o 5.000,00 zł. 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 1 

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  - Zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł., czyli
przenosimy kwotę 60.000,00 zł.  z zadania pn. „Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul.
Polną 12 a 3 Maja 43a”.   

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 2 

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki   - W rozdziale 70095 zwiększa się o kwotę
78.000,00 zł. na przedsięwzięcie ul. 3-go Maja 14.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 6 Przeciw – 1 Wstrzymało się- 4

Wniosek został przyjęty. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki   -  Projekt  Maluch pozostaje.  W rozdziale
90095 zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł. na zadanie „zakup pomostów pływających” nie ma na to
zgody, także nie zmniejszamy tego przedsięwzięcia.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw – 1 Wstrzymało się- 1

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   -  Kwotę  35.000,00  zł.  przeznaczyć  na
dofinansowanie zakupu  samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.  

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 6 Przeciw – 2 Wstrzymało się- 3

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  - Jeszcze jeden wniosek, że brakującą kwotę
43.300 zdejmujemy z zadania „Modernizacja ulicy Bema”.  

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki   - Wnioski zostały przyjęte, przegłosujemy
teraz całą uchwałę, wraz z tymi wnioskami. Czy są uwagi do uchwały?

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do  uchwały. 

Za podjęciem uchwały wraz z wnioskami głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 306/LXII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4 

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



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Zmiany,  które objęły uchwałę  zmieniającą  Uchwałę
Budżetową  Miasta  Gostynina  na  rok  2017  również  obejmą  uchwałę  w sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Do WPF wprowadzamy jeszcze następujące zmiany, które
zostały objęte Zarządzeniem Nr 74 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca – wpłynęły dotacje na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania  własne gmin na kwotę 161.077,00
zł. i o tę kwotę zwiększa się dochody jak i wydatki budżetowe, w tym: o kwotę 11. 000,00 zł. na
specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 150.000,00 zł. na dożywianie i o kwotę 77.000,00 zł. na
realizację  zadań  związanych  z  przyznaniem  Karty  Dużej  Rodziny.  Następnie  przeniesiono  z
rezerwy ogólnej  kwotę  9.600,00  zł.  na  wydatki  z  zakresu  gospodarki  mieszkaniowej  i  kwotę
11.200,00  zł.  na  wydatki  związane  z  funkcjonowaniem  organów.  Również  przeniesiono  z
wydatków statutowych  na wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenie dla realizatorów programu
w kwocie 700,00 zł. na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji i Zdrowia, przeniesiono w kwocie
1000,00  zł.  z  wydatków  statutowych  na  promocję  miasta  na  wydatki  statutowe  związane  z
funkcjonowaniem organów jst. Przeniesienie dotyczy, przeniesienia na wypłatę diet w związku z
wyjazdem delegacji do miasta partnerskiego. Również z rezerwy celowej Przeniesiono na odprawy
emerytalne kwotę 41.552,00 zł. na wypłaty odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych  (w
Przedszkolu Nr 4 i w Szkole Podstawowej Nr 3).

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.  

    
Za podjęciem uchwały wraz z wnioskami głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 307/LXII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
  

Do punktu 5

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  inwestycji  celu  publicznego  w   zasięgu
korony i systemu korzeniowego pomnika przyrody – drzewa z gatunku „Dąb szypułkowy”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  - Czy Pan Naczelnik chciałby jeszcze dodać
coś do swojego wstępnego wystąpienia?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – Może
powiem jaki jest zakres uzgodnień, które mają być przedmiotem uchwały. Inwestycja jest bardzo
duża, ale nie cała wchodzi w zakres tego uzgodnienia. Uzgodnienie dotyczy:

budowy płyty boiska treningowego w odległości nie mniejszej niż 4 metry od zewnętrznej
krawędzi pnia drzewa i o całkowitym zagłębieniu poniżej istniejącego poziomu  terenu do
1,5 metra.

 budowy ogrodzenia do wysokości 6 metrów boiska treningowego o odległości nie mniejszej
niż 4 metry od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa i o całkowitym zagłębieniu słupków
poniżej istniejącego poziomu terenu do 2m. 

Jeśli  chodzi  o  przeprowadzenie  inwestycji  celu  publicznego  w odległości  nie  mniejszej  niż  15
metrów, to będzie ona realizowana przy  spełnieniu następujących warunków:

1) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych drzewa dęba
szypułkowego  –  pomnik  przyrody,  oraz  zniszczenia  gatunków  chronionych
występujących w jego obrębie,



2) na obszarze nie mniejszym niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa
dęba szypułkowego – pomnik przyrody, prace należy wykonać ręcznie, bez uszkadzania
części podziemnych i nadziemnych drzewa,

3) prace ziemne w strefie obejmującej zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy
niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzewa - pomnika przyrody, należy
ograniczyć do niezbędnego minimum,

4) w  trakcie  wykonywania  prac  pień  i  koronę  drzewa  stanowiącego  pomnik  przyrody
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,

5) w zasięgu korony i systemu korzeniowego drzewa stanowiącego pomnik przyrody,
6) nie mniejszym niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzewa, zakazane jest

składowanie  materiałów budowlanych,  parkowanie  i  przejazd  ciężkiego  sprzętu  oraz
zanieczyszczanie gleby,

7) podczas prowadzenia robót ziemnych odkryte korzenie drzewa stanowiącego pomnik
przyrody należy odpowiednio zabezpieczyć przed wysychaniem, przemarzaniem oraz
uszkodzeniami mechanicznymi,

8) prace należy wykonywać pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.
To są główne założenia tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Chce tylko wyjaśnić, że projekt uchwały nie
był opiniowany przez komisję, ponieważ jest ona wprowadzona w trybie pilnym, aby nie opóźniać
prac projektowych, dlatego zdecydowałem, żeby ten projekt dzisiaj wprowadzić do porządku.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.  

 Za podjęciem uchwały wraz z wnioskami głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 308/LXII/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6 

Informacja o przebiegu konkursu na Dyrektorów Placówek Oświatowych. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – To co mogę Państwu przekazać, to odbyły się dwa
konkursy  na  stanowiska  Dyrektorów.  W  dniu  wczorajszym  odbył  się  konkurs  na  Dyrektora
Przedszkola Nr 4, dzisiaj konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. W konkursie
na Dyrektora Przedszkola Nr 4 wpłynęła jedna  oferta.  Komisja  po sprawdzeniu prawidłowości
złożonych  dokumentów  oraz  wysłuchaniu  wystąpienia  kandydata,  dotyczącego  wizji
funkcjonowania placówki i uzyskania informacji  dlaczego kandyduje na Dyrektora Przedszkola,
kandydatura  jest  rekomendowana  przez  komisję  Panu  Burmistrzowi  do  zwarcia  umowy  na
stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4. Na dzisiejszy konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 3 wpłynęły dwie oferty. Obydwie oferty spełniły wymogi formalne o których była
mowa w ogłoszeniu  o konkursie.  Kandydaci  również  przedstawili  swoją  wizję  funkcjonowania
szkoły oraz informację o podjęciu decyzji w sprawie kandydowania na stanowisko Dyrektora. Po
wysłuchaniu  prezentacji,  komisja  w  głosowaniu  tajnym  wyłoniła  kandydata  na  stanowisko
Dyrektora i ten kandydat został przedstawiony do zatwierdzenia Panu Burmistrzowi. 

Radny Zbigniew Chorążek – Może Pani podać nazwisko?



Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska  –  Nie chciałabym operować nazwiskiem, ponieważ
wyboru nie zaakceptował jeszcze Pan Burmistrz.  

Radny Zbigniew Chorążek -  Wyrażę tylko swoją opinię – ja znam to nazwisko, wiem jak to
będzie  rekomendowane,  wszyscy  znamy  to  nazwisko,  to  nie  jest  żadna  tajemnica,  natomiast
uważam, ze odsunięcie Dyrektora w momencie  trudnej Reformy Oświaty w której uczestniczył z
różnymi pomysłami,  odsunięcie  Dyrektora,  który zarządza placówką 20 lat  i  zna każdy kąt  tej
szkoły, trudno mi nawet to wyrazić.    

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Powiem  tak,  ja  nie  byłam  jedynym  członkiem
komisji,  w skład komisji  wchodziło 12 osób i  12 osób głosowało,  w związku z tym nie mogę
wypowiadać się na temat stanowiska innych osób. 
 
Radny Zbigniew Chorążek – A na temat swojego stanowiska wypowie się Pani?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Publicznie nie muszę się wypowiadać. 

Do punktu 7

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zamykam sesję nadzwyczajną LXII Rady
Miejskiej w Gostyninie. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 


