
Protokół Nr LXIX/2017 

z posiedzenia LXIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia  30
listopada 2017 roku. 

Stan – 15

Obecni – 11

Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o godzinie  10:00,  a  zakończono o  godzinie
13:15.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram  obrady  LXIX  sesji  Rady
Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam Zastępcę Burmistrza
Panią  Halinę  Fijałkowską,  witam  Panią  Skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  witam  Panią  Sekretarz
Hannę  Adamską,  witam  Adwokata  Pana  Marcina  Brzezińskiego,  witam  koleżanki  i  kolegów
radnych, witam Panie z Biura Rady, witam media i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad. 

Radni nie zgłaszali uwag do porządku. 

Za przyjęciem porządku  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.  Wręczenie  nagrody  Gminy  Miasta  Gostynina  Panu  Arkadiuszowi  Rutowskiemu  trenerowi,
działaczowi  sportowemu  oraz  Panu Kamilowi  Fabisiakowi,  Panu  Łukaszowi  Flejszer,  Panu
Bartłomiejowi Stolarz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.  

4. Wręczenie stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów za rok szkolny 2016/2017
dla:

Ucznia Michała Patrycjusza Tyrolskiego,

 Ucznia Radosława Witkowskiego,

 Ucznia Klaudiusza Michała Mikołajczyka,

 Ucznia Daniela Wujkowskiego,

 Uczennicy Natalii Kusiak,

 Uczennicy Weroniki Stańczyk,

 Ucznia Adriana Przybyły,

 Ucznia Kacpra Farysa,

 Uczennicy Mai Pawłowskiej. 

5. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Ocena organizacji strefy parkowania, propozycje zmian na kolejne lata.

8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  Miejskiego  Przedszkola  nr  2  z  Oddziałem
Integracyjnym w Gostyninie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2 w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie

ul. J. Ozdowskiego 2.

12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Szkole  Podstawowej  nr  5  im.  Księcia
Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca
2006r.  Nr  216/XXXVIII/06  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania,
odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  wysokości  wynagrodzenia  dziennego
opiekuna.



15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na
pokrycie kosztów pogrzebu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w
Gostyninie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasta Gostynina.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gostyninie
przy ul. Sadownika stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

21.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Miejskiego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

22.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i
zbiorowego doprowadzania ścieków na 2018 rok.

23.  Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

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

25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

26. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

27. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2018 rok.

28.  Podjęcie  uchwały w sprawie  powołania  zespołu  opiniującego kandydatów na  ławników do
sądów powszechnych. 

29. Przyjęcie protokołu z LXVII, LXVIII sesji Rady Miejskiej. 

30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

31.  Sprawy różne.

32. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Wręczenie  nagrody  Gminy  Miasta  Gostynina  Panu  Arkadiuszowi  Rutowskiemu
trenerowi, działaczowi sportowemu oraz Panu Kamilowi Fabisiakowi, Panu Łukaszowi
Flejszer, Panu Bartłomiejowi Stolarz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. 



Burmistrz  Miasta Paweł Kalinowski przedstawił  wnioski  o uhonorowanie za wybitne
osiągnięcia gostynińskim trenerom i gostynińskim sportowcom. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zanim wręczymy nagrody, chciałem
jeszcze sprostować jedną informację. Pan Łukasz Flejszer, otrzyma nagrodę, jako trener. Na
wniosek  Klubu  Radnych  Inicjatyw  dla  Gostynina  została  zmieniona  kwalifikacja  i  Pan
Łukasz  Flejszer  został  przekwalifikowany  z  zawodnika  na  trenera  i  w  związku  z  tym
nagroda wzrasta do 4.000,00 zł. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej

Robacki dokonali wręczenia nagród Gminy Miasta Gostynina Panu Arkadiuszowi

Rutowskiemu  trenerowi,  działaczowi  sportowemu  oraz  Panu  Kamilowi  Fabisiakowi,
Panu 

Łukaszowi Flejszer, Panu Bartłomiejowi Stolarz za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych.  

Pan Łukasz Flejszer -   Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący i
zebrani  Radni,  chcę  w  imieniu  naszej  czwórki  serdecznie  podziękować  za  takie
uhonorowanie  nas  nagrodami,  za  wkład,  który  wkładamy  w  szerzenie  sportu  dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych. Jesteśmy w  taki sposób docenieni, nie tylko pucharami,
które zajmujemy na arenie Polskiej,  ale również i międzynarodowej. Cieszymy się, że z
herbem na piersi możemy reprezentować miasto Gostynin. Dziękujemy bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – k' woli wyjaśnienia powiem jeszcze,
że  intencją Klubu Radnych IdG, było to,  żeby wprowadzić taką uchwałę,  aby co roku
można było przyznawać nagrody, nie tylko w dziedzinie sportu, ale we wszystkich innych
dziedzinach,  które  są  możliwe  do  oceny  również  dla  zawodników,  jak  i  trenerów  i
działaczy.  Cieszy mnie to bardzo, że ta uchwała jest co roku realizowana.  

Do punktu 4 

Wręczenie stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów za rok szkolny 
2016/2017 dla:

 Ucznia Michała Patrycjusza Tyrolskiego,

 Ucznia Radosława Witkowskiego,



 Ucznia Klaudiusza Michała Mikołajczyka,

 Ucznia Daniela Wujkowskiego,

 Uczennicy Natalii Kusiak,

 Uczennicy Weroniki Stańczyk,

 Ucznia Adriana Przybyły,

 Ucznia Kacpra Farysa,

 Uczennicy Mai Pawłowskiej. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Jestem bardzo dumny, że uchwała, która została
podjęta  w  2008  roku  ma  swoją  realizację  również  w  tym  roku  w  postaci  przyznania
stypendium dla  najzdolniejszych  Gostynińskich  uczniów.  Cieszę  się,  że  warunki,  które
zostały przedstawione, które zostały zawarte we wniosku stypendialnym przez młodzież,
zostały  spełnione  i  że  dzisiaj  możemy  przejść  do  uhonorowania  za  trud  nauki  jaką
podejmujecie, za swoje wyniki na przestrzeni ostatniego roku.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej

Robacki dokonali wręczenia stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów
za rok szkolny 2016/2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Na zakończenie  tej  uroczystości,
dodam,  że  są  pewne  zapowiedzi  Klubu  Radnych,  aby  złagodzić  warunki  przyznawania
nagród,  szczególnie  dla  uczniów  za  szczególne  osiągnięcia,  ponieważ  podobno
wymyśliliśmy za  wysokie  progi,  zastanowimy się  nad  tym,  żeby je  obniżyć,  żeby tych
nagród było więcej.

 Ogłaszam 10 min przerwy. 

   
(po przewie…) 

Do punktu 5 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie międzysesyjne za okres
od 11 października 2017 roku do 24 listopada 2017 roku  – treść sprawozdania stanowi
załącznik do protokołu.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Chciałabym  dopytać,  ponieważ  Pan  Burmistrz  czytał  na  stronie  15  o  dzierżawie



nieruchomości bez trybu przetargowego – o jaką nieruchomość chodzi i czy w związku z
warsztatami startup, które odbędą się w Starej Betoniarni w sobotę, miasto ponosi jakieś
koszty?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Jeśli chodzi o pytanie drugie, faktycznie miasto
ponosi, nie pamiętam dokładnie, jest to około 3.500,00 zł. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Moglibyśmy po przerwie sprawdzić to dokładnie?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Dobrze.  Jeśli  chodzi  o  działkę,  sprawdzę  to  i
przekażemy potem informację.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Mam pytanie Panie Burmistrzu w
sprawie obniżenia ceny wywoławczej w 4 przetargu ustanym nieograniczonym  na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, o jaką działkę chodzi? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chodzi o działkę przy samej ul. Wyszyńskiego, za
skrzyżowaniem z ul. Solidarności, przy stacji Traf. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska – Mystkowska  –  A
jaka jest wielkość tej działki o którą pytał Pan Przewodniczący?

Zasępca Burmistrza Halina Fiałkowska – około 140 metrów.   

Mieszkaniec  Miasta  Kazimierz  Nowicki  –  W formie  podziękowania,  chciałem złożyć
Panu  Burmistrzowi  od  Zarządu,  działkowców  ogródków  działkowych  Bratoszewo
podziękowanie, za wykonanie tak pięknej pracy, że oczyścił rów, który jest od strony Bud
Kozickich, ponieważ niekorzystnie wpływało to na działki, były one zalane. Dziękujemy
bardzo, ponieważ od 40 lat nikt się tym nie interesował, tylko jeden Burmistrz. Dziękuje
bardzo Radzie też za współpracę z Panem Burmistrzem, składam gratulacje na ręce Rady i
Burmistrza.   

Do punktu 6  

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wpłynęły  dwie  interpelacje.
Poproszę Radną, która składała interpelacje o odczytanie ich. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –
Odczytała  interpelacje – treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu.  

 Odpowiedź na interpelacje zostanie udzielona w punkcie 30. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy są zapytania?



Radny Zbigniew Chorążek  - Pytanie będzie dotyczyło sprawozdania, ponieważ w jednym
z  punktów  mówił  Pan,  że  zostały  powołane  komisje  dotyczące  zatrudnienia  nowych
pracowników,  chciałbym się  dowiedzieć  jaki  jest  stan  obecny,  czyli  czy  rekrutacja  się
zakończyła, jeżeli tak, to od kiedy nowi pracownicy będą w urzędzie?

Odpowiedź  zostanie udzielona w punkcie 30. 

Do punktu 7 

Ocena organizacji strefy parkowania, propozycje zmian na kolejne lata.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Tak jak już wszystkim widomo, była zlecona
koncepcja dotycząca sposobu i ustalenia miejsc parkingowych oraz montażu parkometrów.
Były  dwa  warianty  dotyczące  sposobu  rozwiązania  i  lokalizacji  parkomatów na  terenie
Rynku. Chodzi głównie o teren Rynku i ulic przyległych. W tym temacie z uwagi na to, że
Państwo  oprotestowali  lokalizację  parkometrów  w  obrębie  rynku,  te  opracowania  nie
zostały wcielone w życie. Jeżeli będzie przychylność i uznacie Państwo, ze wracamy do
tematu  i  będziemy  realizować  w  dalszym  ciągu  to   opracowanie,  które  mamy,  to  my
jesteśmy jak najbardziej otwarci  przystąpić do realizacji projektów, które są opracowane. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Myślę, że na najbliższej Komisji
Bezpieczeństwa zostaną te wszystkie tematy omówione, ponieważ jest jeszcze kilka innych
propozycji  do wprowadzenia na terenie naszych ulic w centrum miasta. Teraz o tym nie
będziemy mówić,  bo  może  nie  pora,  ale  ważne,  żeby  na  Komisji  Pan  Przewodnicząca
uwzględniła te tematy.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska –  Na wczorajszej komisji mieliśmy akurat te
opracowania, ale nie było podjętego tego tematu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  -  Dlatego  wspomniałem,  że  na
najbliższej Komisji Bezpieczeństwa wrócimy do tematu.   

Do punktu 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałem

Integracyjnym w Gostyninie. 

Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0



UCHWAŁA NR 334/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie.

Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 335/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie.

Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 336/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11   

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie

ul. J.Ozdowskiego 2.

 
Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.



Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 337/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  Szkole  Podstawowej  nr  5  im.  Księcia
Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. 

Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 338/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca

2006r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania,

odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 339/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 14 



Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego

opiekuna.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 340/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego 

opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 341/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 16 

Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na

pokrycie kosztów pogrzebu.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0



UCHWAŁA NR 342/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 17 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 343/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 18 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Gostyninie. 

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 344/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 19 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

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



Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 345/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 20 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w

Gostyninie przy ul. Sadownika stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 346/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 21 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 11 Przeciw - 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 347/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 22 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego doprowadzania ścieków na 2018 rok.



Opinia Komisji: 
Komisja  Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia negatywna.

Komisja  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  - opinia negatywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 0 Przeciw - 10 Wstrzymało się – 1

UCHWAŁA nie została podjęta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Ogłaszam 10 min. przerwy.

(po przerwie…)

Do punktu 23

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

Komisja  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  - opinia pozytywna. 

(obrady  opuścił  Radny  Grzegorz
Gospodarowicz…)

Radny Zbigniew Chorążek – Prosiłem Panie Przewodniczący o wyjaśnienie w sprawie

paragrafu, który  wczoraj był bardzo mocno dyskutowany, czyli 75011, oddałbym głos 

Pani Inspektor, żeby wyjaśniła na czy polega sytuacja z dodatkowymi środkami

 od Wojewody.

Inspektor ds. Analiz i Kontroli Wioletta Uliczna -  Sytuacja wygląda w ten sposób, że

Wojewoda nie daje nam odpowiedniej kwoty na wynagrodzenia pracowników administracji

Rządowej, czyli pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności Spraw

Obywatelskich. My przyjmujemy w rozdziale 75011 tam gdzie jest administracja rządowa,

kwotę taką, jaką daje nam Wojewoda, kwotę dotacji, natomiast same wydatki są dużo



większe i one obciążają budżet Urzędu, czyli administracji samorządowej. Wydrukowałam

 sprawozdania na dzień 28 listopada, podam tylko taki ogólny przykład, na dzień 29

listopada, w rozdziale 75011, czyli tam gdzie są faktyczne wydatki administracji rządowej

na wynagrodzenia pracowników mamy na tą chwilę zaksięgowaną kwotę  135.000,00 zł.,

natomiast w naszej administracji  na wynagrodzenia tych samych pracowników, to co

dokładamy i mamy już kwotę 187.000,00 zł. jeszcze za grudzień dojdzie nam kwota

17.631,00 zł.  i to są tylko same wynagrodzenia. Do tego dochodzi ZUS, trzynastki, fundusz

pracy i wydatki bieżące. W tej sytuacji, kiedy mamy decyzję o dotację zwiększającą od

Wojewody, będzie zwiększany plan, tam gdzie faktycznie są wydatki pracowników

Rządowych i ta część zostanie przeksięgowana z naszego rozdziału, czyli jakby  pomniejszy

u nas, ale nie mniej jednak i tak zawsze będzie za mało. Wydatki są dużo wyższe, niż są

faktyczne potrzebny. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli to przeksięgowanie jednak nastąpi ?

 
Inspektor ds. Analiz i Kontroli Wioletta Uliczna – Tak, bo muszą być wydatki do
wysokości planu. Powiem, że jak jeździłam na szkolenia, kilka lat wstecz do RIO, to
był problem nie tylko nasz. Gminy zgłaszały, że te wydatki  na administrację rządową są
za małe  i był moment, że pokazywaliśmy faktyczne wydatki właśnie w tym rozdziale
administracji rządowej. Wtedy po stronie dochodów kwota była niższa, czyli faktyczna
dotacja, po stronie wydatków dużo wyższa, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa upierała
się przy tym, że musi być równo, dochody równają się wydatkom, a reszta róbcie co chcecie,
ukrywajcie sobie. Gminy miały walczyć o to, żeby jednak została zwiększona kwota na
wydatki, ale to niestety jeszcze się nie stało. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czy

ma Pani wiedzę, jak się zapatruje RIO na sytuację, kiedy dostajemy pieniądze od

Wojewody jako gmina, powiedzmy kwota 54.000,00 zł., ta kwota oczywiście wchodzi na

ten dział, ale w związku z tym, że miasto dokłada środki na wynagrodzenia do Urzędu

Stanu Cywilnego, czy jest taka opcja, żeby z działu wynagrodzeń Urzędu Miasta  zdjąć tą

kwotę, czy to się będzie bilansowało, równowartość tych środków przyznanych przez

Wojewodę?

Inspektor ds. Analiz i Kontroli Wioletta Uliczna - Nie będzie się bilansowało, bo jeśli

przychodzi decyzja, to zwiększamy ją po stronie dochodów i po stronie wydatków i wtedy



się bilansuje.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Bo ja

uzyskałam taką informację, że jeśli dokładamy  jako miasto środki własne do konkretnego

wydziału w momencie kiedy przychodzi dotacja, to z działu wynagrodzeń można

pomniejszyć o równowartość tej dotacji.  

Inspektor ds. Analiz i Kontroli Wioletta Uliczna – Przeksięgujemy wydatki, te które

zostały zaksięgowane.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – A na co zostaną przeksięgowane?

Inspektor ds. Analiz i Kontroli Wioletta Uliczna – Wydatki do rozdziału administracji

rządowej o 54.700,00 zł.

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska – Czyli pozostają na działania, które

wykonywane są w ramach obsługi zadania rządowego.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czyli

na wynagrodzenia, jak to jest napisane w uchwale? 

Inspektor ds. Analiz i Kontroli Wioletta Uliczna – Tam są tylko wynagrodzenia plus

ZUS i 13-nasta tych pracowników.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Dziękuję za wyjaśnienie,

przejdziemy teraz do głosowania wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Wniosek 1:

 W  rozdziale  75023  –  zakup  materiałów  i  wyposażenia  z  zaplanowanej  kwoty

26.821,00 zł. zdjąć 13.000,00 i pozostawić kwotę 13.821,00 zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy w tym wniosku Rada chce

zrobić jakieś zmiany? 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Jeśli

dotacja od Wojewody jest nie do ruszenia, proponowałabym zdjęcie całości środków z tego

paragrafu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli niepozostawienia kwoty

13.821,00 zł., wykreślić cały punkt pierwszy w rozdziale 75023, taki jest wniosek.

Wykreślamy całą kwotę 28.821.00 zł., czyli nie pozostaje 13.821,00 zł., tylko pozostaje 0.  



Radna Wiesława Radecka – A na co będzie przeznaczona ta kwota?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Kwota będzie dołączona do kwoty

59.200,00 zł. na monitoring.  Przechodzimy do głosowania wniosku, aby w rozdziale 

75023 zdjąć całą kwotę.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 7 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 3

Wniosek został przyjęty.

Wniosek 2:

 W rozdziale  75085 –  wykreślić  punkt  1  tj.  „zwiększa  się  o  kwotę  31.200,00 zł.

wynagrodzenia  osobowe  i  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  (29.000,00  zł.  –
wynagrodzenia osobowe, 2.200,00 zł. składki na ubezpieczenia społeczne).  

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Wniosek 3:

 W rozdziale 80101 punkt tj. „zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł. wydatki w Szkole

Podstawowej nr 3 na zakup materiałów i wyposażenia” zdejmujemy kwotę 55.000,00
zł., pozostaje 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na pracownię komputerową. 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Wniosek 4:

 W rozdziale  60016  wykreślić  punkt  6  tj.  „  zdejmuje  się  z  załącznika  nr  11  pn.

wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ciągów
pieszych w ul. Moniuszki” w kwocie 4.920,00 zł. 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Wniosek 5:



 Wykreślić cały rozdział 85195. 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Wniosek 6:

 Zdjęte środki w kwocie 40.000,00 zł.  przeznaczyć na zakup wiat przystankowych

Zalesie,  Bierzewicka  w stronę  Kruka  1,  Płocka  w stronę  Płocka,  Czapskiego  za
przejazdem w stronę obwodnicy 1, Popiełuszki po obu stronach 2, Wojska Polskiego
w stronę Bema 1, targowa w stronę centrum 1. 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Wniosek 7: 

 Pozostałą  kwotę  w wysokości 59.200 zł.  plus  13.821 zł.  przeznaczyć na budowę

monitoringu miejskiego. 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – To wszystkie wnioski, przystąpimy
teraz do przegłosowania uchwały budżetowej z przyjętymi już wnioskami.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

   UCHWAŁA NR 348/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 24 

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

   Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Opinia pozytywna.



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Chyba nie ma potrzeby głosować
jeszcze raz wniosków z uchwały budżetowej, skoro zostały już przyjęte?

Adwokat Marcin Brzeziński – Dla ostrożności sugerowałbym jeszcze raz w całości je

przegłosować, znane już Państwu radnym. 

Za przyjęciem wniosków, które były  przyjęte w poprzedniej uchwale budżetowej 

głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Wnioski zostały przyjęte.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wnioski zostały przyjęte,

przystąpimy do głosowania uchwały. 

Za podjęciem uchwały wraz z wnioskami głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

   UCHWAŁA NR 349/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 25 

Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia wzorów deklaracji  i  informacji  podatkowych w
zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.   

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

   UCHWAŁA NR 350/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 26 

Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przyjęła informację.

Za przyjęciem informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

 głosowano następująco: 



Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Informacja została przyjęta. 

Do punktu 27 

Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2018 rok.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przyjęła informację.

Za przyjęciem informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2018 rok.

 głosowano następująco: 

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Informacja została przyjęta. 

Do punktu 28 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do
sądów powszechnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Uchwała nie była opiniowania,

ponieważ została dzisiaj wprowadzona. 

Adwokat Marcin Brzeziński -  W sensie prawnym jest to wymóg określony między

innymi w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Jeżeli chodzi o kwestie formalne, kto

może występować z wnioskiem – każdy z Państwa Radnych zgodnie ze statutem, może taką

uchwałę wprowadzić, czy też pan Przewodniczący, pod obrady dzisiejszej sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Kto może być powołany do tego

zespołu opiniującego? 

Adwokat Marcin Brzeziński – Jeżeli dobrze pamiętam w skład takiego zespołu mogą

być powołane osoby z członków Rady, jeśli chcecie państwo bardziej precyzyjnej

odpowiedzi, poproszę o chwilę przerwy, to sprawdzę przepis.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynął jeden wniosek na

Ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie, natomiast nie wpłynął żadne wniosek na

5 miejsc ławniczych do Sądu pracy do Płocka. Zanim Pan Mecenas sprawdzi przepis

przejdziemy do punktu kolejnego. 



Do punktu 29 

Przyjęcie protokołu z LXVII, LXVIII sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Państwo protokoły otrzymali.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu z LXVII, głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Protokół  został przyjęty.  

Za przyjęciem protokołu z LXVIII, głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Protokół  został przyjęty. 

Do punktu 30  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej – Wpłynęły interpelacje, czy jest odpowiedź?

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Wpłynęły pisemnie, dziękuje. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czy na  zapytania  odpowie  Pani
Burmistrz?

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska – Tak. Pani Radna Rędzikowska – Mystkowska
pytała o działkę wymienioną w sprawozdaniu w zarządzeniu, o którym była mowa? – Jest to
działka  o  numerze  ewidencyjnym  3112/19  o  powierzchni  15  m2,  położona  przy  ul.
Parkowej, przewidziana pod garaż tymczasowy. W sprawozdaniu była chyba mowa o tym,
że umowa na dzierżawę gruntów od garaży została zawarta.  Pan Radny Zbigniew Chorążek
pytał o skład komisji rekrutacyjnej w naborze.

Radny Zbigniew Chorążek – Nie składu, chodziło mi o listę osób przyjętych.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fiałkowska  –  Na  tym  etapie  rekrutacja  trwa  i  nie  ma
oficjalnego stanowiska, tak jak wczoraj mówiliśmy na komisji.

Radny Zbigniew Chorążek – Na komisji mówiliśmy o stanowisku Naczelnika, a pozostałe
osoby?



Zastępca  Burmistrza  Halina  Fiałkowska  –  Pozostałe  osoby  –  właśnie  wczoraj  było
otwarcie  ofert  i  nabór  na  stanowiska  w dalszym ciągu trwa.  Przed nami  rozmowy i  w
momencie  zakończenia  postępowania  kandydatury  będą  do  akceptacji  przez  Pana
Burmistrza. 

Radny Zbigniew Chorążek – Jaki czas jest na to przewidziany?

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska – Na 4 Grudnia są przewidziane rozmowy, czyli
myślę, że do końca przyszłego tygodnia, zostanie podana informacja o wynikach naboru. Na
stanowisko Naczelnika Wydziału informacja prawdopodobnie pojawi się jutro, tak został
poinformowany kandydat.

Radny Zbigniew Chorążek – Czyli nabory maksymalnie do 11 grudnia będą ogłoszone? 

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska – Tak.

Radny Zbigniew Chorążek – A rozpoczęcie pracy przez te osoby kiedy jest planowane? 

Zastępca Burmistrza Halina Fiałkowska – Trudno mi określić, myślę, że jeżeli te osoby
są niezatrudnione, to z dniem 15 grudnia mogą być zawarte umowy. To wszystko. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Miał
być  dokładnie  sprawdzony  Startup,  bo  Pan  Burmistrz  nie  pamiętał,  czy  była  to  kwota
3.500,00 zł, powiedział około 3.500,00 zł. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Zaraz to sprawdzę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wrócimy teraz do punktu 28.

Adwokat  Marcin  Brzeziński  –  Proszę  Państwa  w  skład  komisji  opiniującej  mogą
wchodzić zarówno Państwo radni jak i osoby  spoza rady, sugerowane jest, żeby były to
osoby z wiedzą prawniczą, czy tez psychologiczną, natomiast nie wskazane jest, żeby byli
to sędziowie czynni zawodowo.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Czyli mamy dowolność. Mamy 4
miejsca, proszę o zgłaszanie kandydatów. 

Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska zgłosiła Przewodniczącego Rady Andrzeja
Robackiego.
Przewodniczący Rady Andrzej Robacki wyraził zgodę. 
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska zgłosiła Radnego Krzysztofa Markusa.
Radny Krzysztof Markus  nie wyraził zgody. 
Radna Wiesława Radecka zgłosiła Radną Urszulę Pieniążek.
Radna Urszula Pieniążek wyraziła zgodę. 
Radna Wiesława Radecka zgłosiła Radnego Witolda Dalkowskiego.
Radny Witold Dalkowski nie wyraził zgody. 
Radna Wiesława Radecka zgłosiła Radnego Tadeusza Majchrzaka. 
Rady Tadeusz Majchrzak wyraził zgodę. 



Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska zgłosiła Adwokata Marcina Brzezińskiego.
Adwokat Marcin Brzeziński wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Proponuję zamknąć listę. 

Skład zespołu:
1. Przewodniczący Rady Andrzej Robacki.
2. Radna Urszula Pieniążek.
3. Radny Tadeusz Majchrzak.
4. Adwokat Marcin Brzeziński. 

Przystępujemy do głosowania uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 351/LXIX/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 31 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wpłynęła  uchwała  Rady Gminy
Suchożebry z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podjęcia radykalnych działań w
celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju Afrykańskiego
Pomoru Świń. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał uchwałę – treść uchwały stanowi
załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Drugie pismo to zaproszenie, Klub
Sportowy „JUNIOR” Różanki zaprasza na XIII ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej
radnych samorządów sejmików, miast, gmin i powiatów o puchar wojewody lubuskiego -
szczegóły są w zaproszeniu, które będzie w Biurze Rady. 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fiałkowska –  Chciałbym  w  imieniu  Pana  Burmistrza
zaprosić  Państwa  na  skromną  uroczystość  oficjalnego  oddania  do  użytku  budynku
socjalnego na ul. Targowej, która odbędzie się 6 grudnia o godzinie 9:00. 

Radna  Wiesława  Radecka –  Również  chciałam  zaprosić  Pana  Przewodniczącego  i
wszystkich radnych na koncert charytatywny, który odbędzie się 9 grudnia. Jest to koncert,
za który bardzo dziękuję i w imieniu dzieci- Frania Matuszewskiego i Amelki Borkowskiej
za  zebrane  pieniążki.  Prowadzić  koncert  będę  ja  z  Panem  Starostą,  także  wszystkich
serdecznie zapraszam, będzie wiele atrakcji. Pozwoliłam sobie tym razem tylko na jedno



zaproszenie,  żeby  ograniczyć  koszty.  Wręczę  zaproszenie  Panu  Przewodniczącemu  dla
wszystkich Państwa radnych. Zaproszenie zostanie w Biurze Rady. Koncert odbędzie się w
Domu Kultury w Sali widowiskowej w następną sobotę o godzinie 17, wstęp jest wolny,
także serdecznie zapraszam.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Na koniec chciałbym zaapelować do
Pani Burmistrz, żeby komunikacja między nami, czyli Przewodniczącym Rady, organami
gminy  odbywała  się  nie  przy  pomocy  Internetu  i  zbędnych  komentarzy,  tylko  drogą
formalną,  czyli  składanym  wnioskiem.  Aby  nie  odbywało  się  to  tak,  że  zanim
Przewodniczący otrzyma  jakikolwiek  wniosek o zmianę sesji, to wcześniej ogłoszony jest
komentarz do tego na portalu internetowym. Bardzo bym prosił i o to apeluję. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Chciałam odpowiedzieć tylko na pytanie Pani radnej
Rędzikowskiej – Mystkowskiej, chodzi o kwotę na Startup, jest to kwota 3.500,00 zł. 

Do punktu 32 

Zamknięcie obrad. 
      
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zamykam obrady LXIX sesji Rady
Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Andrzej Robacki 


