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

kadencji z dnia 17 sierpnia 2017 roku. 

Stan – 15
Obecni –8
Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  18:00,  a  zakończono o godzinie
18:50.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady LXIV sesji nadzwyczajnej
Rady  Miejskiej  VII  kadencji.   Witam  Pana  Burmistrza  Miasta  Gostynina  Pana  Pawła
Kalinowskiego,  witam  Zastępcę  Burmistrza  Panią  Halinę  Fijałkowską,  witam  Panią  Skarbnik
Bożenę  Sokołowską,  witam  Adwokata  Pana  Marcina  Brzezińskiego,  witam  Pana  Naczelnika
Wydziału IGP Włodzimierza Frontczaka,  witam Panią  Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej
Panią  Katarzynę Leśniewską,  witam Pana Szymona  Szczypawkę ze  Starostwa Powiatowego w
Gostyninie, witam kolegów i koleżanki radnych, witam Panią z Biura Rady, wszystkich przybyłych
i media.  

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 odczytał porządek obrad sesji.

Burmistrz Miasta  Paweł Kalinowski  -  Panie Przewodniczący w związku z tym,  iż   w dniu
dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Kuratorium Oświaty w Płocku, że nie ma możliwości, aby
na dzień dzisiejszy została przygotowana opinia dotycząca utworzenia Punktu Przedszkolnego w
Szkole  Podstawowej  Nr  5,  od  razu  uspokajam,  z  powodów  czysto  technicznych,  ponieważ
problemy z serwerami wystąpiły w Kuratorium, nie byli w stanie do dnia dzisiejszego tej opinii
przesłać  do   Warszawy.  Jest  zapewnienie,  że  w  najbliższym  tygodniu,  czyli  w  najbliższy
poniedziałek,  ta  opinia  zostanie  sporządzona  i  przysłana,  więc  wnoszę,  aby  punkt  w  sprawie
utworzenia Punktu Przedszkolnego  przełożyć na kolejny termin, czyli zdjąć dzisiaj z porządku, z
przyczyn od nas niezależnych. Ta opinia jest konieczna, abyśmy mogli uchwałę podjąć i  z tego
powodu proszę o wykreślenie tego punktu z dzisiejszego  porządku obrad. W najbliższym czasie,
pewnie w najbliższym tygodniu będę wnosił o zwołanie sesji w sprawie podjęcia tej uchwały.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.   

Za wykreśleniem punktu 4 z porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyninie ul. Polna 36  głosowano następująco:



Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Punkt  4 został wykreślony z porządku obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjecie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  zadań  Powiatu  Gostynińskiego  w  zakresie

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina. 
5. Zamknięcie obrad.   

Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

(przybyła Radna Wiesława Radecka...)

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, został przedstawiony projekt uchwały
zmieniającej  uchwałę  budżetową  na  2017  rok  w  związku  z  tym,  że  zostały  otwarte  oferty  w
ogłoszonym przetargu nieograniczonym  na realizację zadania pod nazwą „adaptacja pomieszczeń
w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Punktu Przedszkolnego”- okazuje się, że oferta jedyna oferta, która
wpłynęła  dużo  przewyższa  kwotę,  jaką  mamy zaplanowaną  w  budżecie,  jest  niższa  od  kwoty
wyszacowanej w kosztorysie. Aby rozpocząć realizację tego zadania zaszła konieczność zwiększyć
środki na ten cel. Proponujemy zwiększyć o kwotę 139.748,00 zł. dochody w tym dochody bieżące
i taka sama kwota zwiększy wydatki budżetu  ogółem o kwotę 139.748,00 zł.,  w tym wydatki
majątkowe. Na początku miałam zgłosić jeszcze autopoprawkę, ponieważ wkradł się błąd, w § 1
pkt.2 wydatki ogółem, Państwo macie kwotę  68 mln.,  a powinno być 69 mln. Jeżeli  chodzi o
dochody, to ponadplanowe dochody wpłynęły pod koniec półrocza i te środki Burmistrz postanowił
zaangażować, aby zwiększyć to zadanie. 

 W dziale 600 będą zwiększone o kwotę 1.208,00 zł. spływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów;

 w  dziale  700   zwiększa  się  o  kwotę  400,00  zł.  dochody  z  najmu  i  dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze,



 w dziale 750  zwiększa się  o kwotę 3.485,00 zł, w tym:
1. o kwotę 449,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i 
prokuratorskiego,
2. o kwotę 3.036,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

 w dziale 756 zwiększa się  o łączną kwotę 125.209,00 zł, w tym:
1. o kwotę 80.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób 
prawnych,
2.  o  kwotę  40.000,00  zł  z  tytułu  podatku  od  środków  transportowych  od  osób
fizycznych,
3. o kwotę 1.076,00 zł wpływy z opłaty produktowej,
4. o kwotę 3.093,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów  upomnień  od  osób  fizycznych  (z  tytułu  nieterminowego  regulowania
podatków  oraz  innych  opłat  stanowiących  dochody  jednostek  samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw),
5. o kwotę 40,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych,
6. o kwotę 1.000,00 zł wpływy z różnych opłat,

  w dziale 801 zwiększa się o kwotę 280,00 zł wpływy z różnych opłat,
  w dziale 900 zwiększa się  o kwotę 9.166,00 zł, w tym:

1.  o kwotę 8.902,00 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
2. o kwotę 264,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
 w rozdziale  80110  zwiększa się  o  kwotę  139.748,00 zł  zadanie  inwestycyjne pn

"Adaptacja  pomieszczeń  Gimnazjum  Nr  1  na  potrzeby  punktu  przedszkolnego".
Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Dodam,  że  mieliśmy  436.200,00  zł.  na  to  zadanie,  z  tego  około  19.600,00  zł.  kosztowało
opracowanie  projektu  budowlanego,  150  zł.  wydaliśmy  na  opinię  sanepidu  i  pozostała  kwota
416.450,00 zł. na roboty budowane.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Mam pytanie – kiedy dokonał się zapis na to
zadanie, w jakim miesiącu było to wpisane do budżetu?    

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  W marcu lub w kwietniu,  w tej  chwili  dokładnie nie
pamiętam.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  W takim  razie  mam  pytanie  do  Pana
Naczelnika, czy taka różnica z przetargu, a projektowana przez was nie budzi jakiś wątpliwości? 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – Różnica
jest pomiędzy kosztorysem inwestorskim, a ofertą, ale oferta jest sporządzona przez firmę, która
zgłosiła się do przetargu, a kosztorys inwestorski jest zrobiony zgodnie z zasadami wykonywania
kosztorysu inwestorskiego. Czy ta różnica jest duża? -  w mojej ocenie nie jest duża, kosztorys
inwestorski jest wyższy, nawet  po odjęciu pewnych takich elementów, które Dyrektor będzie sam
zakupował.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  W  takim  razie   w  jakiej  kwocie  był
kosztorys inwestorski?

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –
Kosztorys  inwestorski  jest  na  kwotę  brutto  635.328,53  zł.,  przy  czym część  wyposażenia  jest
kupowana bezpośrednio przez Pana Dyrektora, tego wyposażenia jest za kwotę 33.378,76 zł. netto.
W tym kosztorysie całość wyposażenia netto 63.000,00 zł., czyli zdjęliśmy połowę z wyposażenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Robacki  – A jak się  stało,  że przyjęliśmy te  ponad
400.000,00 zł. do budżetu? 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak  – Był to
szacunek, wartość szacowana nie oparta na kosztorysie.  Wcześniej  były wykonywane roboty w
Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3, ale był to tylko szacunek. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czy wpływu
na to, że wpłynęła tylko jedna oferta, nie miała przypadkiem specyfikacja zamówienia publicznego,
bo Państwo w zamówieniu piszecie, że „o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie zakłady pracy
chronionej,  oraz  wykonawcy,  których  działalność  lub  działalność  ich  wyodrębnionych
organizacyjnie  jednostek,  które  będą  realizowały  zamówienie,  obejmuje  społeczną  i  zawodową
integrację osób  będących  członkami grup społecznie marginalizowanych”. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak  –  Nie
jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie prowadzę zamówień publicznych, to jest pytanie do
Wydziału Zamówień Publicznych, być może wynika to z prawa zamówień publicznych i jest to
obligatoryjny zapis.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska – Mystkowska –  Może Pan
Mecenas,  albo  Pan  Burmistrz  odpowie  nam  na  to  pytanie,  bo  tak  naprawdę  goni  nas  czas,
ogłaszamy przetarg, do którego realnie jest mało firm, które mogą do niego startować.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  W mojej ocenie nie miało to żadnego znaczenia, problem
jest  gdzieś  indziej,  problem jest  taki,  ze  cała  procedura,  która  został  rozpoczęta  w  marcu  lub
kwietniu  zdecydowanie  zbyt  długo  trwała,  w  tym  momencie  w  kraju  trwa  dostosowywanie,
przebudowywanie szkół, sal, również na terenie Gostynina. Powiem tylko o jednym fakcie, który
jest pewną analogią, żeby dostosować tymczasowe pomieszczenia, szukaliśmy firmy praktycznie
przez  tydzień,  która  wykona  doraźną  pracę  w  postaci  zaadaptowania  tymczasowych  klas  na
tymczasowy Punkt Przedszkolny.  Jest to problem, który dotyczy nie tylko Gostynina, ale całego
kraju. W tym momencie obłożenie robót jest takie, że firmy są po prostu zawalone pracą. Nie sądzę,
żeby ten zapis  miał jakikolwiek wpływ na to, że wyłoniliśmy tylko jedną firmę, ja cieszę się, że  w
ogóle się zgłosiła, bo moglibyśmy mieć problem, że musielibyśmy całą procedurę  przeprowadzać
od samego początku.              
   
Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –   Ile  jest
zakładów pracy chronionej na terenie Miasta Gostynina, orientuje się ktoś z Państwa?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak  – Firma,
która zgłosiła tą ofertę nie jest chyba zakładem pracy chronionej.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  A spełnia
wymogi przetargu?



Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Widocznie  spełnia,  zatrudniła  pewnie  osobę
niepełnosprawna i na tej zasadzie firma funkcjonuje.   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska –  Mystkowska –  Myślę,  że
trzeba się temu głębiej przyjrzeć. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak  –  Tutaj
pan burmistrz poruszył bardzo istotną sprawę, kwestię czasu. Tego typu przedsięwzięcia musimy
planować dużo wcześniej, to co zrobiliśmy teraz to był cały proces projektowania, proces był cały
czas  wspomagany przez  Pana Burmistrza,  telefony do Sanepidu,  do  Pana Starosty,  praktycznie
decyzje  dostawaliśmy od ręki.  Terminy,  które  uzyskaliśmy są  błyskawiczne,  co  nie  znaczy,  że
zawsze będzie się tak udawało. Rozmawialiśmy na ustaleniach o możliwości dalszej adaptacji w tej
szkole, na następny podobny punkt przedszkolny, czyli kolejne dwie sale po 25 osób – myślę, że
jest  to  bardzo  dobry  pomysł,   chociażby  ze  względu  ekonomicznego,  nigdy  nie  uda  się  nam
wybudować za takie pieniądze sali przedszkolnej. Przypomnę, że np. Przedszkole Nr 4, które jest 4
oddziałowe, kosztowało nas  przeszło 6 mln. zł., tutaj robimy jeden odział za kwotę  270.000,00 zł.,
w związku z tym, jest szansa na to, żeby pozostałą cześć tego łącznika wykorzystać w taki sposób
jak robimy to teraz, tylko, że trzeba o tym pomyśleć jeszcze w tym roku i przewidzieć środki w
budżecie  przynajmniej  na  projektowanie,  żebyśmy  z  początkiem  sezonu  budowlanego  mieli
dokumentację w przyszłym roku, czyli,  żeby najpóźniej w maju ogłosić przetarg na wykonanie
robót  budowlanych,  wtedy jest  najlepsza  sytuacja  na  rynku,  ponieważ  są  firmy,  które  za  dużo
mniejsze pieniądze będą chciały wykonać roboty.                 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  Ja  się  w
zupełności zgadzam z tym, że przedszkole jest bardzo ważnym punktem, Panie Burmistrzu pamięta
Pan  w  rozmowie  z  Panem  Pypkowskim,  rozmawialiśmy  bodajże  w  lutym,  żeby   w  szkole
zorganizować punkt przedszkolny. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak  –  Ale
kiedy były zatwierdzone pieniądze na tą inwestycję? 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – W kwietniu
powiedziała Pani Skarbnik. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie pamiętam. 

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –
Kwiecień to jest dużo za późno.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Myśmy przyjęli tą kwotę do Budżetu, wtedy,
kiedy Państwo nam przedłożyliście.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  - Tak, wtedy kiedy powstała sieć szkół, chyba do końca
marca  mieliśmy  czas,  faktycznie  to  było  za  późno.  Prace  nad  tymczasowym  punktem
przedszkolnym trwają i  tak jak obiecaliśmy,  jak obiecał  Pan Dyrektor,  ten punkt powstanie do
końca sierpnia tego roku, więc dzieci, które zostały zapisane do tego punktu będą mogły rozpocząć
edukacje w tych tymczasowych salach, a jak tylko zostanie wykonana cześć dalsza dzieci przejdą
do głównego punktu o którym mówiliśmy, a te sale, które dzisiaj są wykonane na tzw. tymczasowy
punkt w przyszłości będą stanowiły bazę do powstania na terenie szkoły zerówki. Myślę, że mimo
tego, że teraz nas goni czas i wszyscy chcemy, żeby jak najszybciej to powstało, będziemy mieli w
przyszłości kolejne sale na zerówkę, a teraz jest to bardzo ważna sprawa.  



Radni nie zgłaszali więcej pytań i uwag do uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 311/LXIV/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  zadań  Powiatu  Gostynińskiego  w  zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Chciałbym tytułem wstępu przedstawić trochę historii tego
pomysłu,  czyli  przejęcia  zadań  Powiatu  Gostynińskiego   w  zakresie  prowadzenia  Powiatowej
Biblioteki Publicznej przez Gminę Miasta Gostynina. Od kilku miesięcy, od tego roku już na dobre
trwały  rozmowy  pomiędzy  miastem,  pomiędzy  Starostwem,  a  Biblioteką  Wojewódzką  w
Warszawie,  żeby na  terenie  naszego  Powiatu  powołać  Bibliotekę  Powiatową.  Jak  sama  nazwa
wskazuje jest to zadanie Powiatu, ale mając na uwadze to, że na terenie Gostynina funkcjonuje
biblioteka,  która  ma najlepsza  bazę,  chociaż  ta  baza  nie  jest  do końca  taka,  jaką byśmy sobie
wymarzyli,  podjęliśmy  decyzję  o  tym,  aby  podać  pomocną  dłoń  Starostwu  i  przejąć  zadania
Powiatu Gostynińskiego w zakresie  prowadzenia powiatowej  biblioteki  publicznej  przez Gminę
Miasta Gostynina. Na tę okoliczność została podjęta już przez Powiat uchwała, na tę okoliczność
zostanie  również  podpisane  porozumienie,  pomiędzy  Powiatem,  a  Miastem,  które  będzie
regulowało  wszelkie  reguły.  Porozumienie,  jak  Państwo  przeczytaliście  w  projekcie  uchwały,
przewiduje  przejęcie  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  zadania  do  końca  roku  z  możliwością
przedłużenia  na  kolejne  lata.  Mamy nadzieję,  ze  Powiat  faktycznie  wesprze  nas  finansowo  w
kolejnym  roku,  sfinansuje  zadania,  bo  te  zadania  są  duże,  to  nie  są  małe  środki,  ale  w  tym
momencie, wydaje mi się, że wychodzimy naprzeciw, pomagamy w imię dobrej współpracy między
Miastem,  a  Starostwem.  Mam  prośbę  jeszcze,  aby  w  projekcie  uchwały  zamienić  słowo
„aneksowania” na „przedłużenia”, taką autopoprawkę chciałbym zgłosić.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska – Mystkowska –  Ale wtedy
będzie mogła wzrastać kwota dofinansowania, jeśli będzie aneksowanie. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ale i tak będzie to regulowała treść porozumienia, żeby
nie podejmować uchwały co roku. Może goście zabiorą głos teraz w tej kwestii. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Mam pytanie zanim goście zabiorą głos, z
jakich środków były finansowane te zadania przez Powiat i dlaczego się twego pozbywacie?

Inspektor  ds.  Oświaty  Szymon  Szczypawka  -   Dziękuję  bardzo  za  zaproszenie,  chciałbym
uzupełnić, to co powiedział Pan Burmistrz, rzeczywiście prowadzenie Powiatowej Biblioteki jest to
zadanie  własne  Powiatu.  Dotychczas  Powiat  Gostyniński  nie  prowadził  biblioteki  powiatowej,
natomiast ustawa o bibliotekach, taki obowiązek nakłada na powiaty. Jednocześnie ta sama ustawa
daje alternatywę jaką jest  powierzenie zadania Gminnej  Bibliotece.  W ocenie Zarządu Powiatu
Gostynińskiego właśnie Miejska Biblioteka im. Jakuba z Gostynina jest najlepszą  placówką do
tego,  aby  to  zadanie  przejąć.  Pan  Burmistrz  mówił  o  podawaniu  pomocnej  dłoni,  oczywiście
doceniamy to, natomiast za przejęcie tych zadań, Zarząd Powiatu i Rada Powiatu zabezpieczyła
odpowiednie  środki.  W  roku  2017  w  Budżecie  Powiatu  Gostynińskiego  zabezpieczone  jest
12.000,00  zł.  na  okres  4  miesięcy  i  jest  to  czas  dla  nas  wszystkich,  żebyśmy  zebrali  trochę



doświadczeń, żebyśmy przyjrzeli się jak te zadania będą realizowane przez MBP. Myślę, że jesienią
przyjdzie odpowiedni czas, żebyśmy usiedli wszyscy, przede wszystkim Skarbnicy, Pani Dyrektor i
zastanowili się nad finansowaniem tych zadań w roku 2018, jeżeli oczywiście będziemy chcieli
wspólnie współpracować. Z przejęcia tych zadań wiążą się także korzyści, może nie materialne w
stosunku  do  Miejskiej  Biblioteki,  ale  one  z  czasem  przyjdą.  Biblioteka  zaczyna  być  trochę
biblioteką powiatową czyli jej ranga wzrasta, co wiąże się z pewnymi korzyściami w przyszłości, są
pewne  programy  kierowane  tylko  do  bibliotek  powiatowych.  Oczywiście  jest  to  uchwała
intencyjna, jeżeli Państwo podejmiecie tą uchwałę, to tak jak powiedział Pan Burmistrz mamy już
doprecyzowany projekt porozumienia i te porozumienie na okres 4 miesięcy będzie zawarte z mocą
od 1 września. Wiem, że pierwsze kroki Pani Dyrektor już podjęła, już organizuje sobie prace tak,
żeby móc te zadania realizować od 1 września.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zanim oddam głos Pani Dyrektor, zapytam
Pana Burmistrza w kwestii  jasności, może na przyszłość dobrze byłoby, aby taki projekt uchwały
był uzupełniony o projekt porozumienia ze Starostwem, byłoby to bardziej przejrzyste. Zapytam
Panią Dyrektor na ile i na co wystarczy Pani te 12.000,00 zł.?

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Leśniewska – Rzeczywiście 12.000,00 zł.
nie jest kwotą adekwatną zapotrzebowania Biblioteki Publicznej. Niestety na ten moment Powiat
Gostyniński  nie  dysponuje  większą  kwotą  i  nie  możemy  tej  kwoty  wynegocjować,  więc
przystaliśmy z Panem Burmistrzem na zaproponowaną kwotę.  Odbyło się  spotkanie robocze w
którym uczestniczył   Pan Burmistrz,  Przedstawiciele Starostwa z Panem Starostą  na czele,  Pan
Naczelnik, wszyscy Wójtowie Gmin, które prowadzą biblioteki gminne, a które będą wchodziły w
skład  biblioteki  powiatowej.  Wszyscy  odnieśli  się  bardzo  pozytywnie,  z  tym,  że  też  widzą
zapotrzebowanie  na płaszczyznach bibliotek gminnych jak i naszej miejskiej  dotyczące ulepszeń.
We  wszystkich  bibliotekach  potrzebne  jest  powiększenie  księgozbioru,  przystosowanie  bazy
lokalowej bibliotek gminnych jak i miejskiej do funkcji biblioteki powiatowej. Odnosząc się do
kwoty 12.000,00 zł., na ten moment będzie ona służyła do  tego, aby powołać do pracy instruktora
powiatowego,  który  przez  okres  4  miesięcy  zbada  stan  bibliotek  gminnych,  będzie  działał  na
zasadzie  merytorycznej.  Po  4  miesiącach  przygotujemy  porozumienie  z  poszczególnymi
wytycznymi planu naprawczego dla bibliotek gminnych i na tej bazie będziemy tworzyć bibliotekę
powiatową. 

Radny Witold Dalkowski – Ile będzie to kosztowało miasto w przybliżeniu?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – To zadanie powinien w całości pokryć powiat. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A jaki jest
roczny budżet biblioteki miejskiej?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – 535.000,00 zł. 

Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  Katarzyna  Leśniewska  –  Jesteśmy  na  etapie
wstępnego przygotowania tzn. żebyście Państwo nie mieli odbioru, że ja w momencie przejęcia
stanowiska od poprzedniej Pani Dyrektor wpadłam na pomysł powołania Biblioteki Powiatowej,
tak  nie  było.  Od  wielu  lat  toczą  się  nieustannie  rozmowy  pomiędzy  Powiatem,  a  Biblioteką
Wojewódzką w porozumieniu z Biblioteką Narodową i sama kwestia jest bardzo ważna, natomiast
Biblioteka Wojewódzka wskazuje jednoznacznie na Gostynin, jako miasto, które ma predyspozycje
ku temu, żeby przejąć zadania Biblioteki Powiatowej. W okresie ostatnich bodajże 4 miesięcy, były
próby nawiązania współpracy z Gminą Sanniki, jak również z Gminą Szczawin Kościelny  i żadna
z tych bibliotek nie uzyskała pozytywnej opinii biblioteki wojewódzkiej. Myśmy przez długi okres
próbowałyśmy się, nie tyle że bronić, ale próbowałyśmy przygotować całą bazę i całą infrastrukturę



pod  ewentualne  przejęcie,  natomiast  w  porozumieniu  ze  Starostwem i  z  Panem Burmistrzem,
uznaliśmy, że przez 4 miesiące prowadzimy bibliotekę pod kontem rozpoznania w terenie. Jeżeli po
4 miesiącach uznamy, że Biblioteka Miejska jest w stanie od stycznia 2018 roku pociągnąć dalej
Bibliotekę Powiatową, takowe porozumienie zostanie aneksowane. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedłużone.                   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mam pytanie,
skoro  przez  4  miesiące  ma  być  prowadzone  badanie  Bibliotek  Gminnych,  w  jakim  celu  jest
podpisywane w tej chwili porozumienie, przecież Powiat może zlecić takie działanie niezależnie od
Biblioteki Miejskiej w Gostyninie?

Inspektor ds. Oświaty Szymon Szczypawka –  Porozumienie jest podpisywane po to, żebyśmy
mogli  kwotę 12.000,00 zł.  przekazać miastu,  a miasto bibliotece,  po to,  żeby część tych zadań
Powiatowej  Biblioteki  mogło  być  realizowane,  bo  my  tutaj  nie  mówimy  o  zupełnie  nowych
zadaniach, mówimy o rozszerzeniu zadań Miejskiej Biblioteki, o zadania Powiatowej Biblioteki.
Część z tych zadań jest zbieżna z zadaniami, które dotychczas realizuje  Miejska Biblioteka. To nie
jest  tak,  że  realizujemy jakiś  twór od  zera,  bo  my nie  tworzymy Biblioteki  Powiatowej,  tylko
przekazujemy zadania,  a  te  zadania  zgodnie  z  ustawą  o  Bibliotekach  są  w  niewielkiej  części
rozszerzone o zadania Powiatowej Biblioteki. Tak jak powiedziałem na początku, myślę, że te 4
miesiące będzie z korzyścią dla nas wszystkich, jeżeli od czegoś zaczniemy. Już w 2016 roku Rada
Powiatu zabezpieczyła środki  na przekazanie tych zadań, niestety nie udało się  doprowadzić do
podpisania  tego porozumienia  i  tak  jak mówi Pani  Dyrektor,  próbowaliśmy i  rozmawialiśmy z
innymi samorządami. Wojewódzka Biblioteka w Warszawie jednoznacznie określiła, że na terenie
Powiatu  Gostynińskiego,  najlepsza  jednostką  do  przejęcia  tych  zadań  jest  właśnie  Miejska
Biblioteka im. Jakuba z Gostynina. Proszę nie traktować tego tak, że my chcemy coś podrzucić
Miejskiej  Bibliotece,  bo  naprawdę  tak  nie  jest  i  tak  jak  powiedziałem na  początku,  myślę,  że
jesienią będzie dobry czas, aby Skarbnicy, Starostowie, Pan Burmistrz zasiedli do rozmów i być
może uda się tą kwotę wynegocjować i myślę, że tak będzie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Mam pytanie do Pana Mecenasa w celu
zapewnienia naszej  Gminie odpowiednich środków  ze Starostwa – czy to  przedłużenie będzie
wymagało podjęcia  odrębnej uchwały?

Adwokat Marcin Brzeziński  -   Ta uchwała w sensie  trwania porozumienia,  jest  jednorazowa,
natomiast zapewnienie środków  na funkcjonowanie na to zadanie,  spoczywa na Powiecie, a w
ramach realizacji zadania, przez nas jako Gminę, nadal Gmina zapewnia środki na funkcjonowanie
w swojej uchwale budżetowej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Tak, ale czy nie byłoby dobrze wpisać w
projekt  uchwały  z  możliwością  przedłużenia,  bo  tak  jest  w  tej  chwili,  po  zapewnieniu  przez
Starostwo  w  pełni  środków  na  następne  lata,  bo  my  w  tym  momencie  wyrażamy  zgodę  na
12.000,00 zł., a może się okazać w budżecie, że potrzeby będą na 120.000,00 zł., a Pan Burmistrz
powie „ale wyście uchwałę podjęli” ?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Będzie porozumienie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ale my tego porozumienia już nie będziemy
widzieć, bo Pan Burmistrz będzie negocjował ze Starostwem wysokość środków. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Kwota 12.000,00 zł. będzie na 4 miesiące tego roku. Pani
Dyrektor  ma  przygotować  kalkulację,  ile  będzie  kosztowało  wykonanie  tego  zadania,  które



powierza Miastu Powiat i taka kalkulacja będzie przedstawiona przed złożeniem projektu budżetu
w celu ustalenia kwoty na przyszły rok, na pewno ta kwota będzie dużo wyższa, bo będzie kwotą
roczną,  na  12  miesięcy.  Takie  są  uzgodnienia,  że  Pani  Dyrektor  ma  skalkulować  roczny koszt
wykonywania  tego  zadania.  Taka  kalkulacja  będzie  przedstawiona  Staroście  oraz  Skarbnikom
Powiatu i będą negocjacje.  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Jeżeli te negocjacje będą niekorzystne dla Gminy, to
wówczas  Pan Burmistrz  nie  zdecyduje się  podpisać porozumienia na kolejny okres,  bo tak jak
mówi Pani Skarbnik w pełni powinno być to zadanie finansowane przez Starostwo. Pan Burmistrz
dochowa wszelkiej staranności, żeby Gmina do tego nie dopłacała.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dobrze,  to  co  szkodzi,  żeby wpisać  w
uchwale poprawkę  „z możliwością przedłużenia po zapewnieniu w pełni środków na następne
lata”.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Jeżeli Państwo sobie życzą i jest to formalny wniosek
Pana Przewodniczącego, to my nie mamy nic przeciwko.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Tak zgłaszam wniosek, aby taką poprawkę
w  uchwale   wpisać  -  „po  zapewnieniu  w  pełni  środków  finansowych  przez  Powiat  na  lata
następne”,  bo   tak  podejmujemy  uchwałę,  a  potem  nie  mamy  żadnego  wpływu  na  nią,  Pan
Burmistrz później powie „ale przecież Państwo uchwałę podjęli w tej sprawie, a teraz decyduje o
tym  ja,  bo  to  są  moje  kompetencje”   i  Pan  Burmistrz  ustali  sobie  na  36.000,00  zł.,  tak
przypuszczam, obym się mylił. Wniosek zgłosiłem, czy są uwagi do tego wniosku? 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do wniosku.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Powtórzę jeszcze ten wniosek, dopisać „z
możliwością  przedłużenia  po  zapewnieniu  w  pełni  przez  Starostwo  Powiatowe  środków
finansowych na kolejne lata”.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mam jeszcze
pytanie  do  Pani  Dyrektor,  wspominała  Pani  o  możliwościach  technicznych  powiększeniach
biblioteki, czy coś więcej na ten temat możemy usłyszeć? 

Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  Katarzyna  Leśniewska  – Wstępne  rozmowy
prowadzone  w  porozumieniu  z  Panem  Burmistrzem,  który  z  zeszłym  tygodniu  i  nie  tylko  w
zeszłym tygodniu odwiedził bibliotekę, zapraszam szanownych Radnych również do spotkania z
nami,  wszyscy biorą pod uwagę to,  że  biblioteka pod kontem infrastruktury potrzebuje zmian,
potrzebujemy nowego lokalu ze względu na szereg trudnych sytuacji, powiększa się księgozbiór,
temperatura w budynku jest wysoka, ze względu na lokalizację na I piętrze nie wszystkie grupy
mieszkańców mają do niej dostęp. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale mamy też książkę na telefon,
donosimy książki do domu do czytelników. Bardzo często czytelnicy, którzy są niepełnosprawni,
mają  utrudnioną  możliwość  wejścia  do Biblioteki,  po prostu czekają na dole  pod budynkiem i
wówczas książki są do nich dostarczane. Warunki BHP w których przyszło nam funkcjonować  od



wielu lat są bardzo trudne, wszystkie normy zostają powoli przekraczane, ale staramy się, żeby
jednak to wszystko funkcjonowało właściwie.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -   W planach  jest  budynek  Gimnazjum Nr  2,   tak  jak
wcześniej Państwu o tym mówiłem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ja pierwsze słyszę.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Ja również.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Może akurat Państwa nie było. 

Radni nie zgłaszali więcej pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1 

UCHWAŁA NR 312/LXIV/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Zanim  zamknę  posiedzenie  obrad,
chciałbym wrócić  na  chwilę  Panie  Burmistrzu  do  wycofanego  punktu,  a  mianowicie  otwarcia
Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5, czy konieczna będzie sesja nadzwyczajna w
tej sprawie?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  – Będzie,  ponieważ będziemy wprowadzać do uchwały
środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Rozumiem, czyli wniosek będzie złożony w
poniedziałek?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak, myślę, że w poniedziałek.   

Do punktu 5

Zamknięcie obrad.
 Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Zamykam  posiedzenie  LXIV  sesji
nadzwyczajnej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki    


