
Protokół Nr LXVI/2017 

z posiedzenia LXVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia 13
września 2017 roku. 

Stan – 15

Obecni –9

Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  10:00,  a  zakończono o godzinie
15:35.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram  obrady  LXVI  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  Tomasza  Stefaniaka,  witam  Kierownik  Delegatury
Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Płocku  Panią  Marlenę  Mazurską,  witam Kierownik
Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  Panią  Elżbietę  Sielaczek,  witam  Dyrektor  Miejskiego
Przedszkola  Nr  2  Panią  Annę  Woźniak,  witam  Dyrektor  Miejskiego  Przedszkola  Nr  4  Panią
Grażynę Stanisławską, witam Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 Panią Agnieszkę Żurawicz,
witam Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Panią Magdalenę Andrzejczak, witam Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 3 Pana Adama Matyszewskiego, witam Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr  3
Panią  Beatę  Wasiak  –  Grudzińską,  witam Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  Pana  Roberta
Pypkowskiego, witam Dyrektora Miejskiej  Szkoły Muzycznej Pana Andrzeja Sitka, witam Pana
Lucjana Ogłodzińskiego, Pana Artura Szulwacha, witam koleżanki i kolegów Radnych, pracownice
Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich przybyłych.

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Pan Burmistrz wnosi o wykreślenie punktu
16  z  porządku  obrad,  który  brzmi  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od
nieruchomości  w  ramach   regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  na  inwestycje  początkowe”,  ze
względu na brak   opinii z UOKIK-u, w to miejsce proponujemy wprowadzić uchwałę ”Podjęcie



uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Miasta Gostynina inwestycji obejmującej dostosowanie
budynku  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych”  –
inicjatorem tej uchwały są mieszkańcy Miasta Gostynina w liczbie ponad 800 osób. 

Za przyjęciem powyższej zmiany w porządku obrad głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Zmiany w porządku obrad dotyczące punktu 16 zostały przyjęte.

Za przyjęciem porządku wraz ze zmianami głosowano następująco: 

Za- 9                                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 Lucjanowi Ogłodzińskiemu wieloletniemu
trenerowi, działaczowi sportowemu, promotorowi sportu i organizatorowi zawodów sportowych

oraz Panu Arturowi  Szulwachowi wieloletniemu trenerowi i działaczowi sportowemu. 

4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie bezrobocia oraz działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobocia w
2016 roku.

 Informacja  na  temat  działań  związanych  z  tworzeniem  warunków  do  rozwoju
przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy w Gostyninie w 2017 roku.

7. Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych:

 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie,

 Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie,

 Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie,

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej,



 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte,

 Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,

 Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów,

 Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia. 

8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Gostyninie za 2016 rok i za I kwartał 2017
roku.

9. Informacja na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji miejskich.

10. Przyjęcie informacji z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku. 

11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta
Gostynina na lata 2016-2022”. 

12. Podjęcie uchwały w spawie zmiany Uchwały 74/XV/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie
wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok. 

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

15. 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.

16. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Miasta Gostynina inwestycji obejmującej
dostosowanie  budynku  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w
trybie bezprzetargowym. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie
z  dnia  15  września  2016r.  w  sprawie  powołania  Komisji  doraźnej  ds.  wyjaśnienia
nieprawidłowości w latach 1996 - 2016 w Gminie Miasta Gostynina. 

19. Przyjęcie protokołu z LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV sesji Rady Miejskiej. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

 Wręczenie  nagrody  Gminy  Miasta  Gostynina  Panu  Lucjanowi  Ogłodzińskiemu
wieloletniemu trenerowi, działaczowi sportowemu, promotorowi sportu i organizatorowi
zawodów sportowych. 



Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Panie  Przewodniczący,  Szanowna  Rado  odczytam
protokół  z  posiedzenia  komisji  ds.  nagród i  wyróżnień  sportowych  na  rok  2017 z  dnia  11
września 2017 roku – treść protokołu z posiedzenia komisji  stanowi załącznik do protokołu z
sesji (wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz wniosek Pana Burmistrza o przyznanie
nagrody również stanowią załącznik do niniejszego protokołu). 

Nastąpiło wręczenie nagrody przez Burmistrza Miasta Gostynina oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Panu Lucjanowi Ogrodzińskiemu oraz Panu Arturowi Szulwachowi. 

Do punktu 4

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  –  Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza

Miasta Gostynina za okres od dnia 7 czerwca 2017 roku do dnia 7 września 2017 roku -  treść
sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Chciałabym
zapytać do sprawozdania, jaka jest wartość najniższej oferty na zagospodarowanie terenu na ul.
Parkowej, kiedy obędzie się odbiór budynku wielorodzinnego na ul. Targowej, bo była informacja,
że zakończono prace, kolejne pytanie tj. koszt Jarmarku i wkład jaki Orlen określony jako główny
sponsor dołożył miastu i jaki był całkowity koszt poniesiony przez miasto na ten cel, a także ile
dołożyli pozostali sponsorzy. Następne pytanie, czy prowadzony jest jakiś monitoring, rejestr osób
odwiedzających punkt informacji turystycznej, ile osób z niego skorzystało do tej pory oraz jakie
firmy przystąpiły do Gostynińskiej Karty Seniora? 

Radni nie zgłaszali więcej pytań do sprawozdania. 

Do punktu 5 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wpłynęły  dwie  interpelacje.  Pierwsza
interpelacja  Radnego  Krzysztofa  Markusa  w  przedmiocie  –  „Proszę  o  przedstawienie  planu
naprawy nawierzchni jezdni placu przy stacji PKP. Proszę o informację, czy Urząd Miasta podjął
ustalenia do kogo teren ten należy oraz czy możliwe jest pokrycie w całości lub części kosztów z
budżetu Gminy Miasta Gostynina”. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  - odczytał  treść  interpelacji  –
interpelacja stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Druga interpelacja to i interpelacja Radnego
Stanisława  Pieniążka,  przedmiot  interpelacji:  „Wdrożenie  Reformy  Oświaty”,  uzasadnienie

interpelacji – „skutki finansowe wdrożenia Reformy Oświaty miały być pokryte w całości przez

Ministrostwo Edukacji Narodowej. Ile wynoszą udokumentowane wydatki  poniesione na dzień 1



września  2017  rok  przez  Gminę  Miejską  Gostynina”.   Odpowiedzi  na  interpelacje  zostaną
udzielone w punkcie 20. Czy są zapytania?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Chciałabym

dopytać czy podręczniki  dla  klas  VII są już wszystkie  dostępne i  jak wyglądało to  na dzień 5
września?.  Kolejne pytanie  – czy w Gostyninie  są  nauczyciele  po byłych Gimnazjach,  którym
znacznie obniżono pensum w związku z Reformą Edukacji?,  jaki  procentowy wkład otrzymało
miasto z budżetu państwa na przekształcenie i dostosowanie szkół do wymogów Reformy Edukacji,
prosiłabym  tutaj  o  pełną  kwotę  plus  udział  procentowy  poniesionych  kosztów  miasta.  Wrócę
jeszcze  do  nauczycieli  –  chciałabym  dopytać  ilu  nauczycieli  emerytów  jest  w  szkołach
podstawowych  nadal  uczących?,  ilu  nauczycielom nie  przedłużono  umów o pracę?,  ilu  z  nich
odeszło  na  emerytury  w  roku  szkolnym  2017-2018,  a  ilu  jest  z  kolei  na  płatnym  urlopie
przedemerytalnym, który musieli wziąć z powodu Reformy Edukacji?  

(przybyła Radna Magdalena Augustyniak…) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Myślę, że na większość tych pytań będą
mogli odpowiedzieć dyrektorzy w swoim wystąpieniu. 

Radni nie zgłaszali więcej pytań. 

Do punktu 6 

Informacja o stanie bezrobocia oraz działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobocia w
2016 roku.

 Informacja  na  temat  działań  związanych  z  tworzeniem  warunków  do  rozwoju
przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy w Gostyninie w 2017 roku.

Kierownik Centrum Aktywizacji  Zawodowej Elżbieta Sielaczek –  Przedstawiła informację o
stanie bezrobocia oraz działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobocia w 2016 roku – treść
informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Stanisław Pieniążek – Jaka jest przyczyna zmniejszenia  bezrobocia w 2017 roku? 

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Elżbieta Sielaczek –  Właściwie to już jest 3 rok
kiedy mamy dużą kwotę środków na aktywizację zawodową, można powiedzieć, że są to środki



zgodnie z potrzebami, bo jest wrzesień, a my cały czas dysponujemy środkami, w tamtym roku było
podobnie, ale wydaje mi się, ze również koniunktura gospodarcza poprawiła się, wzrasta liczba
przedsiębiorstw,  myślę,  że  jest  to  powód  spadku  bezrobocia.  Poza  tym  nie  wiem,  czy  też
przypadkiem program 500+, nie miał wpływu na to, że rejestruje się mniej osób bezrobotnych,
trudno to jednoznacznie ocienić.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy Pan Burmistrz chciałby nam w tym
punkcie przedstawić jakąś informację? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Może odniosę się do tego co było mówione, w pierwszej
kolejności na temat tego w jaki sposób Urząd wykorzystuje środki jakie są przewidziane przez
Urząd Pracy. Niestety, ale odkąd jestem Burmistrzem mam bardzo ograniczone możliwości, ma
to związek oczywiście z uchwalonym budżetem na funkcjonowanie Urzędu Miasta. Nie mogę
zgłaszać wniosków o liczbę staży, to jest przykre, ale też i trudne dla tych młodych ludzi, którzy
nie tylko nabywali doświadczenie, ale również mogli podejmować pierwsza próbę w swoim
rozwoju. W 2017 roku na terenie Urzędu zatrudniliśmy od 1 stycznia do dnia 13 września 70
osób w ramach prac społecznie użytecznych, 8 osób w ramach robót publicznych, 1 osobę w
ramach prac interwencyjnych i tak naprawdę to jest wszystko. Dodam jeszcze informację na
temat liczby skazanych, wykonujących karę w 2017 roku. W 2017 roku od 1 stycznia do 13
września  liczba  osób  skierowanych   przez  Kuratora  to  27  osób,  natomiast  liczba  osób
odrabiających karę tj. 19 osób, to jest Urząd Miasta. Jeżeli chodzi o miasto, to przypominam, że
zostały  podjęte  przez  Państwa  Radnych  dwie  uchwały,  pierwsza  30  grudnia  2015  roku  w
sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  dla  przedsiębiorstw  tworzących  nowe
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy   de
mini-  mis   oraz  drugą,  która  była  zmieniającą  uchwałę  z  29 grudnia  2016 roku.  Aktualnie
została już zaopiniowana przez Komisję Rozwoju trzecia kolejna uchwała w sprawie zwolnień
od  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  regionalnej  pomocy  na  inwestycje  początkowe.
Uchwała ta wymaga opinii UOKIK-U, więc dzisiaj nie mogła być przez państwa głosowana.
Przewiduje ona zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres do 3 lat, grunty, budynki  lub
ich  części  budowlane  lub  części  stanowiące  inwestycje  początkowe,  zajęte  na  prowadzenie
działalności  gospodarczej.  Jeżeli  chodzi  o  strefę  ekonomiczną,  to  miasto  w  dalszym ciągu
podejmuje działania,  w lutym został  wystosowany wniosek do Oddziału Agencji  Rozwoju i
Przemysłu  w  Tarnobrzegu  o  przyłączenie  naszej  działki  do  tarnobrzeskiej  specjalnej  strefy
ekonomicznej  Europa  Wisłosan.  Musieliśmy jeszcze  uzupełnić  pewne  braki,  złożyć  pewne
wyjaśnienia. Do dnia dzisiejszego Ministerstwo Rozwoju nie podjęło jeszcze decyzji, ponieważ
trwają  w  tym  momencie  prace  nad  całkowicie  nowym  modelem  funkcjonowania  stref
ekonomicznych  na  terenie  naszego  kraju.  W  ubiegłym  tygodniu  padły  dosyć  poważne
zapewnienia, że w 2018 roku ma się zmienić całkowity obraz, jeśli chodzi o funkcjonowanie
stref ekonomicznych.  Myślę sobie,  że przeciąganie sprawy przez Ministerstwo Rozwoju ma
związek  z  tym,  że  na  ten  moment  nie  ma  jeszcze  jasnego  spojrzenia  na  to,  jak  ma  to
funkcjonować w przyszłym roku. Byliśmy z delegacją Urzędu Miasta w siedzibie specjalnej
strefy  w  Tarnobrzegu,  tam również  takie  informacje  nam przekazano,  że  trwają  prace  i  w
związku z tym nie ma jeszcze ostatecznej decyzji Ministerstwa Rozwoju, czy ta działka zostanie



włączona, czy nie zostanie objęta od 2018 roku nowym instrumentem wsparcia.  To tyle jeśli
chodzi  o  miasto,  liczę  bardzo,  ze  ta  uchwała,  która  została  przygotowana,  zostanie  przez
Państwa pozytywnie zaopiniowana na najbliższej  sesji Rady Miasta i  że będziemy mogli  ją
wdrożyć w życie.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do wypowiedzi Burmistrza Miasta.

Do punktu 7 

Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Jako pierwsza będzie Szkoła Muzyczna, Pan
Dyrektor Andrzej Sitek.

 Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia. 

Dyrektor  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  Andrzej  Sitek  –  Przedstawił  informację  na  temat
funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej Andrzej Sitek –  Chcemy powrócić do myśli, ponieważ
dość niedawno istniał chór miejski, on umarł śmiercią naturalną i miałem już w tamtym roku
pomysł, żeby powstał chór dziecięco – młodzieżowy, tym bardziej, że mam wpływ na dobór
dzieci,  mam kontakty i  w tym roku po rozmowach z  Panem Burmistrzem chcielibyśmy to
reaktywować.  Oczywiście  wiąże  się  to  z  tym,  że  musi  być  budżet,  właściwie  te  pieniądze
istniały, podobne, może trochę trzeba by dołożyć  do tej działalności, ale taki był plan. Myślę,
że powstanie takiego chóru byłoby bardzo dobre, dzieci są bardziej chętne i wydaje mi się, że to
uda się, myślę, że na którejś Radzie będzie to pozytywnie rozstrzygnięte na której będzie się
budżet formułował, będzie w programie jakiś punkt, żebyście Państwo się przychylili i spojrzeli
łaskawym okiem, żeby taki chór powołać. Rozmawialiśmy już, czy mogłoby to być przy MCK,
czy przy Szkole Muzycznej, stanęło na tym, że przy Domu Kultury. Dwa dni temu byłem na
zebraniu  Dyrektorów  Szkół  Muzycznych  i  jest  jeszcze  inny  pomysł,  żebyśmy  mogli
wykorzystywać stowarzyszenie Pueri  Cantores,  które istnieje,  stowarzyszenie ogólnopolskie,
rozmawiałem na ten temat z Dyrektorem, który jednocześnie jest tam w zarządzie i jest taka
możliwość,  żeby to reaktywować.  Z tym wiąże się  także dostępność do różnych środków i
możliwość uczestniczenia w różnych festiwalach, które oni organizują, a nie w ten sposób, że
my musimy się starać, ale to wszystko jeszcze jest do ustalenia. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej przez Dyrektora informacji.  



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Panie  Dyrektorze  wypada  pogratulować
osiągnięć, życzyć dalszych sukcesów, Szkołę Muzyczną widać na terenie miasta, także cieszymy
się z tego bardzo. Dziękuje za przybycie i złożenie informacji.  

Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej Andrzej Sitek – Dziękuje. Zapraszam na koncerty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przechodzimy teraz do informacji na temat
przedszkoli. 

 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie.

Dyrektor  Miejskiego  Przedszkola  Nr  2  Anna  Woźniak –  Przedstawiła  informację  na  temat
funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 2 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 Anna Woźniak – Mam taką prośbę, jestem pierwsza więc
o tym powiem, ale myślę, że moje koleżanki też będą o tym mówiły. Mamy bardzo dużo pracy jeśli
chodzi o sprawozdawczość, dokumentację, nadzór pedagogiczny, czy byłaby możliwość chociaż na
pół  etatu  zatrudnić  sekretarki  do  naszych  przedszkoli.  Jesteśmy  same  i  każda  godzina,  którą
spędzamy  w pracy nie wystarcza, dużo pism sprawozdawczych zabieramy do domu. Jest system
informacji oświatowej dyrektorzy wiedzą i jest to bardzo duże sprawozdanie, które obowiązuje,
Stare SIO i Nowe SIO i musi być robione prawie co miesiąc. Jest to bardzo dużo pracy, my się po
prostu nie wyrabiamy, więc jeśli byłaby taka możliwość, to ja bardzo o to proszę. Jeżeli byłaby też
możliwość,  to  tak  jak  w ubiegłym roku,  ja  już  w tej  chwili  proszę  o  dodatkowe godziny dla
logopedów. I  ostatnia rzecz,  w miesiącu październiku nasze przedszkole będzie miało jubileusz
80-lecia,  chciałam  bardzo  serdecznie  podziękować,  bo  dotarła  do  mnie  informacja  od  Pana
Burmistrza, ze zostały przyznane środki na zorganizowanie tego jubileuszu w naszym przedszkolu,
dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi i Radnym za przychylność.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Proszę Państwa chciałbym w 100% poprzeć wniosek Pani
Dyrektor,  bo  faktycznie  my  nie  wiemy  jak  to  wygląda,  ale  kiedy  przychodzi  początek  roku
szkolnego, czy nawet sam nabór, który nas wszystkich pochłania, przedszkola również, wydaje mi
się,  że  taka  pomoc  w  postaci  pań  sekretarek  jest  dla  przedszkola  niezbędna.  Pomijam  już
pracownika gospodarczego, który również powinien w mojej ocenie być przy danym przedszkolu,
ale  Proszę  Państwa naprawdę przez  lata  przedszkola  były w tej  kwestii  pomijane,  powinniśmy
wszyscy razem spojrzeć życzliwszym okiem, żeby faktycznie w Przedszkolu Nr 2,4,5 konkretnie
pomóc.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję bardzo Pani Dyrektor.

 Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie.



Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4  Grażyna Stanisławska  – Przedstawiła informację na
temat  funkcjonowania   Miejskiego  Przedszkola  Nr  4  –  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Dyrektor  Miejskiego  Przedszkola  Nr  4   Grażyna  Stanisławska  –  Popieram  koleżankę  z
Przedszkola Nr 2 i  Przedszkola Nr 5,  rzeczywiście  tej  pracy biurowej  jest  ogrom, tego się nie
spodziewałam, jako nowy Dyrektor, chodzi o obsługę platformy Nowy SIO i Stary SIO i w ogóle o
sprawozdawczość  –  jest  jej  bardzo  dużo,  więc  przypadałaby  się  w  naszych  przedszkolach
sekretarka na pół etatu. Wspomnę także o konserwatorze, co prawda posiłkujemy się  osobami z
Urzędu Pracy, obecnie też mam zatrudnionego Pana, który wcześniej u nas pracował, był na stażu, a
teraz jest zatrudniony do listopada, a potem praktycznie zostaniemy bez konserwatora. Niestety w
przedszkolu jest tez dużo prac związanych z odśnieżaniem, koszeniem trawy w okresie letnim i
wiosennym, także konserwator przydałby się nam, takie są potrzeby przedszkola. W przedszkolu
pracują kobiety, jest widoczny brak męskiej ręki, więc myślę, że byłoby dobre, gdyby chociaż na 3
przedszkola był 1 konserwator.    

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję bardzo Pani Dyrektor.

 Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie. 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5  Agnieszka Żurawicz - Przedstawiła informację na temat
funkcjonowania  Miejskiego Przedszkola Nr 5 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor  Miejskiego  Przedszkola  Nr 5   Agnieszka  Żurawicz  –  Poprę  to,  co  mówiły  moje
koleżanki,  poprzedniczki   o  konserwatorze  i  sprawozdawczości  –  możliwości  zatrudnienia
sekretarki, która by nas  wspomogła w wykonywaniu prac biurowych.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję bardzo Pani Dyrektor.

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.  Armii  Krajowej  Magdalena  Andrzejczak  -
Przedstawiła informację na temat funkcjonowania  Szkoły Podstawowej Nr 1 –  treść informacji
stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję bardzo Pani Dyrektor.



 Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Beata Wasiak – Grudzińska - Przedstawiła informację
na  temat  funkcjonowania   Gimnazjum Nr  2 im.  Polskich  Noblistów–  treść  informacji  stanowi
załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Ogłaszam
20 min. przerwy, przepraszam Panów Dyrektorów, ale trzeba będzie poczekać.  

(po przerwie…)

 Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV Robert  Pypkowski -
Proszę  Państwa  chciałbym  przedstawić  krótką  informację  na  temat  tego  co  wydarzyło  się  w
przeciągu roku szkolnego 2016/2017 i jakie mamy plany dotyczące roku szkolnego 2017/2018. Na
początku 1 września było na terenie szkoły  241 uczniów, w czerwcu było 237 uczniów, mieliśmy
dwie pierwsze klasy, trzy drugie klasy i cztery trzecie klasy. Obecnie mamy Punkt Przedszkolny
składający się z dwóch grup: jedna grupa tj.  grupa czterolatków i trzylatków 24 osoby i  grupa
cztero i pięciolatków grupa 22 osobowa, łącznie 46 uczniów. Do świetlicy uczęszcza 17 osób. Klasa
I liczy 16 osób, klasa IV – 8 osób, klasa VII  w wyniku przeniesienia ze szkoły Podstawowej Nr 1 –
29 osób, klasa VII b – 29 osób, klasa VII c – 23 osoby. Zostały nam dwie klasy Gimnazjum po 31
osób i 3 klasy Gimnazjalne trzecie po 28, 31, 23 osoby. Pracowników w tamtym roku było 43
osoby,  z czego 29 nauczycieli, administracji i obsługi 14 osób, a teraz mamy 50 pracowników z
czego nauczycieli jest 32 osoby, 18 pracowników administracji i obsługi. Do puntu przedszkolnego
zostało zatrudnionych 6 osób - dwie panie pomoce nauczyciela i jedna woźna oddziałowa oraz trzy
nauczycielki,  które  pracują  w  dwóch  grupach.  Aktualnie  Punkt  Przedszkolny  funkcjonuje  w
pomieszczeniach  zastępczych,  które  znajdują  się  w dolnej  części  szkoły i  tam do 25 listopada
będzie przebywał Punkt Przedszkolny. Te pomieszczenia w przyszłym roku będą wykorzystywane
jeśli  się  uda  na  klasy  zerowe,  ewentualnie  kolejną  świetlicę.   Jak  widzicie  Państwo,  dużym
problemem jest liczebność dzieci w klasach. Niestety żadna akcja promocyjna  z naszej strony, nie
zwyciężyła tym, żeby uczniowie do nas przyszli. Uczniowie odchodzili jeszcze w dniu 1 września,
odeszły  wówczas  trzy  osoby  –  jedna  osoba  z  czwartej  klasy.  Niestety  nie  potrafię  Państwu
powiedzieć co my mamy zrobić, żeby te dzieci były. Jak słyszę, że w Szkole Podstawowej Nr 3  jest
ciasno, w Szkole Podstawowej Nr 1 wszystko jest fajnie, u nas też jest fajnie – dzięki pomocy Pani
Skarbnik, Pana Burmistrza, urzędników, decyzji radnych szkoła jest świetnie przygotowana. Na 6,5



tys. metrów jest 249 uczniów plus 46 osób z przedszkoli. To jest zadanie dla nas wszystkich, ja
mam całą serię konkursów, zwycięstw, uczniowie w kancelarii prezydenta no i co z tego, szkoła jest
odmalowana, ma nowoczesne meble, jest wykonany ogrom pracy, którą wykonaliśmy w wakacje.
Ja nie będę wypominał, co po kolei zostało zrobione, ale tego jest ogrom. Samo zamówienie do
firmy, która dostarcza meble, pomoce dydaktyczne trwało 12 godzin i to nie przekonuje rodziców.
Często padały takie argumenty – „nie ma pan klasy zerowej, mam dziecko w 5 klasie, mam dziecko
w 6 klasie”. Wiem, ze praktyka dużych miast mówi, że w jakiś sposób omijano przepisy i tworzono
wszystkie poziomy klas, nie wiem co jest dobrym rozwiązaniem, ale to co sam zaproponowałem, że
stwórzmy klasę międzyszkolną 4 klasę niestety się nie udało. Nie chce mówić tutaj o przyczynach,
bo tych przyczyn jest bardzo dużo i to co padło złego o szkole, złe zdania, złe informacje – niestety
z tym przegrywam jako Dyrektor, bo ja reprezentuje grupę 50 osób i powiem Państwu, że  moi
nauczyciele zadają mi pytania co będzie za dwa lata, kiedy wyjdą wszystkie klasy gimnazjalne. To
nie będzie tak, że Ci nauczyciele zostaną zatrudnieni w powiecie, bo powiat mówi  „my dostaniemy
150 uczniów więcej, ale my mamy już takie ulgi, że niestety waszych nauczycieli nie weźmiemy”.
Proszę  Państwa  jest  to  bardzo  trudne  zadanie  przed  nami,  przypominam,  że  w  tamtym  roku
spotkaliśmy się ponad 13 razy na różnego rodzaju konsultacjach. Wtedy była mowa o tym, że nasza
szkoła rozpocznie od 1 września naukę z 16 oddziałami, jeżeli przyszłyby do nas 3 czwarte kasy, 3
siódme klasy, 3 pierwsze klasy -  zachęcam Państwa radnych do przeanalizowania jak to się stało,
że nie zostały utworzone trzy klasy. Mamy 16 dzieci, jedna klasa w mieście zniknęła, Szkoła Nr 3
ma jedną klasę więcej, Szkoła Nr 1 ma trzy klasy tak jak miała mieć, a u nas jest jedna klasa, a wiec
proszę  Państwa to  jest  rzeczywisty problem.  Moi  ludzie  są  strasznie  zdenerwowani  i  oczekują
rozwiązań, a ja tych rozwiązań nie widzę. Jeśli nie będzie odgórnej decyzji, to ja też nie wiem jak to
zrobić, bo naprawdę nie widzę przyszłości, żeby tą szkołą zarządzać, nie dlatego, że nie chcę, bo
chyba swoją pracą w życiu udowodniłem, że jestem pracowitym człowiekiem, a może mi się tylko
tak wydaje, natomiast to rozwiązanie, które jest na dzień 1 września, powoduje to, że u nas szkoła
będzie się rozrastała, ale powstanie luka. Jest wniosek Pana Burmistrza i jego urzędników, żebyśmy
otworzyli drugi punkt przedszkolny, mamy do tego warunki i już dzisiaj możemy o tym myśleć,
żeby przeznaczać środki jeżeli takie są potrzebny w mieście. Możemy stworzyć jeszcze jeden punkt
dwuoddziałowy,  jest  baza  i  to  spowoduje,  że  będzie  taniej.   6  mln.  postawienie  przedszkola,
600.000,00 zł. wykonanie drugiego punktu przedszkolnego.  Ta szkoła będzie się rozrastała, ale ja
osobiście nie widzę szansy po tym co się wydarzyło w tym roku, żeby Ci  uczniowie z 4 klas
przyszli do nas, co zrobić, żebyśmy ten budynek zapełniali. W jednej ze szkół jest 900 uczniów, w
drugiej tyle, ile Państwo słyszeliście.  To jest ogromny problem dla naszej szkoły,  o którym nie
możemy zapominać, o naszych ludziach którzy pracują, ja nie będę recytował co my robimy, bo jest
tego ogrom.  Samo to,  jak  promujemy miasto,  proszę  Państwa –  wizyta,  uczeń  zajmuje  drugie
miejsce w konkursie z  kancelarii prezydenta, terminal prowadzony dla kilku krajów, promujemy
miasto,  uważam, że udowadniamy rodzicom swoją codzienną pracą, że chcemy walczyć o to, żeby
ta szkoła istniała.  Natomiast, to co się wydarzyło z dniem 1 września, jak przychodzą rodzice i
mówią „no jednak nie, wie Pan za mało, dziecko płacze” i co ja mam powiedzieć nauczycielom i
całej  społeczności  –  nie  wiem  co  mam  powiedzieć.  To  jest  bardzo  poważne  zadanie  dla  nas
wszystkich, specjalnie mówię, dla nas wszystkich, bo może znowu się spotykajmy i rozmawiajmy o
tym, co trzeba zrobić.  Proszę Państwa sukcesy w konkursach, sukcesy sportowe na wszystkich
etapach  mamy.  Chciałem  powiedzieć,  że  mieliśmy  uczestników   etapów  w  konkursach
kuratoryjnych  na  etapie  rejonowym z  historii,  z  języka  polskiego,  organizujemy konkursy  dla



lokalnego  środowiska,  konkurs  plastyczno  -  literacki,   ogólnoszkolny  konkurs  na  stroik,
wewnętrzny konkurs „mistrz ortografii” – to są te konkursy, które robimy dla uczniów  i lokalnej
społeczności.  Ważny  jest  konkurs  historyczny,  dwóch  uczniów   jest  laureatami  etapu
wojewódzkiego,  ważne  są  też  projekty  edukacyjne  tj.  godzina  kodowania,  całoroczna  zbiórka
opakowań, nakrętek,  wybudowane jest  na terenie naszej  szkoły wspaniałe  miasto ptaków, które
wykonali uczniowie, posadzili drzewa, wykonali budki lęgowe, pomalowali to, zrobiliśmy wystawę
z przedmiotów wykonanych z opakowań, to wszystko było wykonywane.  W celu podniesienia
umiejętności naszych uczniów z przedmiotów przyrodniczych wdrożyliśmy projekty edukacyjne
„akademia przyszłości”,  „podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli”. To co przybyło do nas
do szkoły to około 80 tys. w  pomocach dydaktycznych, 50 godzin doskonalenia nauczycieli, gdzie
nauczyciele szkolili się nawet w Dniu Nauczyciela 14 października, warto to podkreślić. Proszę
Państwa jeśli chodzi o pomoc psychologiczno – dydaktyczną, to na terenie szkoły działa w mojej
ocenie bardzo sprawna pomoc. Jesteśmy szkołą, która w mojej ocenie i ocenie wielu rodziców nie
zamiata nigdy niczego pod dywan, każda trudna sytuacja jest natychmiast rozwiązywana, a jeżeli
jest  potrzeba  informowania  jakichkolwiek  organów  zewnętrznych,  czy  Policji,  czy  Centrum
Pomocy Rodzinie, to wykonujemy to od razu. Współpracujemy z wszystkimi instytucjami, które
pomogą nam rozwiązać wiele trudnych sytuacji z uczniami, bo takie sytuacje w szkole mają prawo
się  zdarzyć  i  takie  sytuacje  się  zdarzają.  W  ramach  działań  pedagoga  uczestniczyliśmy  w
programach  profilaktycznych  „przystanek  pat”,  „narkotykowe dylematy”,  „wczesna  interwencja
profilaktyczna FreD”, działania profilaktyczno – artystyczne „Gostyniński Głos Profilaktyki” oraz
„profilaktyka a Ty”.  Przedstawię pokrótce jakie są zadania remontowe:

1. Wymiana podłóg w trzech pomieszczeniach.

2. Przygotowanie szatni na potrzeby klas I-III i punktu przedszkolnego.

3. Malowanie 5 Sali lekcyjnych.

4. Przygotowanie dwóch łazienek na potrzeby uczniów klas I-III.

5. Przygotowanie pomieszczeń zastępczych punktu przedszkolnego ( 2 sale + łazienka).

6. Przygotowanie świetlicy (wymiana podłogi i okien).

7. Przygotowanie dodatkowej sali przed biblioteką szkolną. 

Zapraszam Państwa radnych, można obejrzeć szkołę,  jak ona wygląda,  jak jest  przystosowana.
Otrzymujemy wiele pozytywnych komunikatów od rodziców, rodzice z punktu przedszkolnego są
zadowoleni  z  poziomu  stołówki,  dzieci  bardzo  chętnie  korzystają,  biorą  dokładki,  to  chyba
świadczy o tym, że dość dobrze przygotowaliśmy się do tego, żeby te posiłki wydawać.

 Wnioski z mojej strony:

 Opracować sprawny system przenoszenia uczniów między szkołami.

 Wykonać działania zmierzające do zapewnienia pracy nauczycielom w następnych latach.

 Utworzyć odziały z rocznym przygotowaniem do nauki – klasy zerowe.

 Od następnego roku utworzyć klasy na wszystkich poziomach.



 Rozpocząć prace przygotowawcze do budowy drugiego punktu przedszkolnego oraz placu
zabaw. 

Przepraszam Państwa za zbyt emocjonalne moje wystąpienie, ale taka jest rzeczywistość i ani
krzykiem, ani chwaleniem się nie zaczarujemy jej, bo taka ona jest.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Panie Dyrektorze mam pytanie, według
obwodów szkolnych ile powinno być uczniów w klasie pierwszej Pana szkoły?

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV Robert Pypkowski –
Na samym początku, wtedy kiedy Pan Dyrektor Łoś wykonywał symulację, powinniśmy mieć
około 75 osób, potem to topniało, były 54 osoby, potem 45, a z czasem rodzice już nawet nie
przemeldowywali dzieci, bo wiedzieli, że mogą chodzić gdzie chcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Więc w takim razie, do których szkół
poszli ci uczniowie?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Do Szkoły Podstawowej Nr 3.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV Robert Pypkowski –
Do szkoły Nr 3 i Nr 1. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  A kto  na  to  wyraził  zgodę,  żeby
powstały oddziały z dziećmi nie z własnego obwodu szkolnego?

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV Robert Pypkowski –
Ani Dyrektor, ani organ prowadzący nie jest w stanie powstrzymać rodzica przed przyjęciem do
szkoły, ostrzegało nas Kuratorium, wtedy, kiedy byli tutaj, ja bym bardzo chciał, żeby tak było,
ale jest to niemożliwe Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem,
od tego są obwody szkolne poustulane, oczywiście podjęliśmy uchwałę, że  po to ustaliliśmy
obwody  szkolne,  żeby  te  szkoły  były  zapełnione  i  błędem  było  organu  prowadzącego  i
Dyrektora Szkoły przyjmowanie uczniów nie z własnego obwodu szkolnego. Teraz mamy tego
dowody.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – To jest jakieś nieporozumienie Panie Przewodniczący,
organ prowadzący, ani Dyrektor nie ma prawa nie zapisać  dziecka do szkoły, jeżeli dziecko
zostało zameldowane przez rodzica  do danego obwodu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  -   Trzeba  było  poczynić  starania  i
sprawdzić  które  dzieci  zostały  przemeldowane  faktycznie,  a  które  mieszkają,  tutaj
najprawdopodobniej został popełniony błąd i trzeba się do tego przyznać, bo jest niemożliwe
żeby z siedemdziesięciu kilku dzieci, było zapisane tylko kilkanaście do klasy pierwszej, teraz
będzie się to mściło przez całą szkołę podstawową.



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący powtarzam Panu raz jeszcze,
rodzic ma prawo zameldować swoje dziecko gdzie chce, tak czy nie?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Tak, tylko kto określa organizację szkoły
podstawowej – organ prowadzący, który na podstawie liczby dzieci urodzonych, zamieszkałych
we własnym obwodzie, określa ile oddziałów klasy I powinno być w szkole Nr 3?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - I takie założenia Panie Przewodniczący były?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – To dlaczego te dzieci poszły do Szkoły
Nr 3, kto je tam przyjął, trzeba było tego dopilnować?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Panie Przewodniczący, był Pan Dyrektorem szkoły
przez wiele lat i na pewno Pan przepisy zna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Właśnie na tym się opieram.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -   Dany rodzic, jeżeli przemelduje do danego obwodu
swoje dziecko, jeżeli rodzic przyjdzie do danej szkoły ze swoim dzieckiem Dyrektor nie ma
prawa dziecka nie zapisać do szkoły, nie ma takiego prawa.    

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Trzeba  było  sprawdzić,  które  dzieci
zostały przemeldowane, bo to jest nieuczciwość.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Czyja nieuczciwość?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Rodziców, którzy przemeldowali dzieci
do innego obwodu szkolnego.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący, tak było, jest i pewnie będzie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – A było sprawdzane ile dzieci zostało
przemeldowanych? 

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV Robert Pypkowski –
Panie  Przewodniczący  temat  przemeldowania  dzieci,  obowiązku  chodzenia  do  tej  szkoły,
badałem  wtedy,  kiedy  był  kryzys  uczniów  gimnazjum  i  przedyskutowałem  ten  problem  z
wieloma dyrektorami  z  Polski,  z  Gdańska,  z  różnych okolic,  których było  powiedziane,  że
dyrektorzy mieli problem, bo mając dobre gimnazjum po zewnętrznej części miasta, ludzie się
przemeldowywali. Mieli jeszcze większy problem, ponieważ inni ludzie pobierali pieniądze za
to,  że  kogoś  zameldowali.  Sprawdzaliśmy to  pod  względem prawnym,  ta  blokada  nie  jest
możliwa,  jest  to  bardzo  trudne,  bardzo  bym chciał,  żeby taka  blokada  była,  ale  z  tego  co
sprawdzaliśmy, niestety nie ma.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ministerstwo wprowadziło bałagan w takim
razie, to po co się określa w takim układzie obwody szkolne, po co one są ustalane?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Panie Przewodniczący mam wrażenie, jakby Pan dzisiaj
dopiero  otworzył  oczy  i  zobaczył  czym  jest  obwód,  jakie  kompetencje  ma  Dyrektor,  jakie
kompetencje ma organ prowadzący, właśnie w kwestii przyjęcia dziecka do szkoły. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wypraszam sobie takie stwierdzenia.



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przepraszam, mam takie wrażenie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – 1 Września jeszcze dzieci odchodzą, dzisiaj
się dopiero dowiadujemy jakie są efekty tej pracy, niestety.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Przecież  od  samego  początku  było  wiadome,  że  jest
problem w Szkole Nr 5.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Było  mówione,  ze  Pan  Dyrektor  czyni
starania z organem prowadzącym, żeby zapełnić klasę pierwszą.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Były w wakacje robione cały czas starania.      

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV Robert Pypkowski – Ja
się Panie Przewodniczący spotykałem z rodzicami, spotykałem się z różnymi osobami, które mogły
na to wpłynąć, niestety, jeżeli tak dyskutujemy to powiem – czy ja wygram w sytuacji w której do
dziecka przychodzi cała klasa i mówi „po co ty idziesz do tej 4 klasy”, za skarby świata Panie
Przewodniczący nie wygram z taką sytuacją. Rodzic przychodzi do mnie i mówi „proszę pana, pan
jest pedagogiem, ja jestem pedagogiem, czy ja mam pozwolić na to, żeby dziecko płakało” , to są
różne metody oddziaływania na uczniów, które są poza mną. Zrobiliśmy wspaniały dzień otwarty
dla dzieci,  byłem w każdej  szkole,  w Szkole Podstawowej  Nr 3,  Nr 1,  w niektórych szkołach
słyszałem hasło „no nie fajnie, że będzie ciasno, ale przynajmniej nie pójdą do szkoły Nr 5”, to było
dla mnie przykre. Mamy  tak wspaniałe warunki, luz, jedna zmiana, próbowałem rozmawiać w
wakacje, że będzie jedna zmiana, świetlica dla kasy 4 świetnie wyposażoną,  na świetlicy mamy 17
dzieci, nic nie przemawia.       

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Rozumiem Panie  dyrektorze,  ale  pytam
jeszcze raz, czy jest uczciwe Panie Burmistrzu tymczasowe meldowanie dzieci z jednego obwodu
szkolnego do drugiego?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Niech Pan mnie nie pyta, bo dla mnie jest to nieuczciwe. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czy to  jest  uczciwe,  wobec wszystkich
mieszkańców pytam?

Burmistrz Miasta Paweł Klinowski – Nie jest uczciwe, ale żeby Pan wiedział,  że mieszkańcy
sami o tym zadecydowali, po to były tworzone obwody, były prognozowane po trzy oddziały, żeby
szkoły pouzupełniać dziećmi.  Nie moja wina, nie Pana wina, że rodzic przemeldował dziecko do
drugiego obwodu, my tego nie możemy zabronić i to jest nieuczciwe.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska –  Panie Przewodniczący, ja pracowałam na bazie ustawy o
ewidencji  ludności   przez  18  lat.  Ustawa  ta  stanowi  między  innymi  o  zamieszkiwaniu  i
zameldowaniu w miejscu pobytu stałego, czy czasowego. Te zamieszkiwanie na pobyt czasowy, bo
akurat w tym przypadku takie sytuacje miały miejsce, jest miejsce pobytu na czas określony, który
określa się w tzw. druku meldunkowym, który określa rodzic dziecka, ponieważ osoba, która jest
niepełnoletnia ma opiekuna prawnego, bądź rodzica z którym zamieszkuje, czy przebywa. Zgodnie
z  Kodeksem  Cywilnym  miejscem  pobytu  dziecka  jest  miejsce  pobytu  matki,  chyba  że  Sąd
zdecyduje inaczej w sytuacjach kiedy ma miejsce rozstrzygnięcie Sądu. W związku z powyższym,
skoro Pan Przewodniczący pyta, „po co są obwody szkolne?”, chciałabym również zapytać- po co



jest Kodeks Wyborczy, po co jest uchwała o podziale gminy na obwody głosowania?. To są pytanie
między którymi  możemy postawić  znak  =,  znamy na  nie  odpowiedzi.  Jeżeli  ktoś  nie  dopełni
obowiązku meldunkowego w miejscu gdzie mieszka faktycznie, to jak można zadać komuś pytanie
„po co, Pan melduje dziecko pod adresem miejsca czasowego pobytu, jeżeli nie mamy pewności, ze
on tam faktycznie  nie  zamieszkał”.  W sytuacjach  w których  mieliśmy jasność,  nie  podjęliśmy
kroków żadnych,  w sytuacjach w których nie  mamy pewności  mówimy,  że jest  to  nieuczciwe.
Należałoby każdy przypadek indywidualnie sprawdzić, pójść na miejsce i sprawdzić, czy miejscem
pobytu i zamieszkania dziecka, stał się konkretny czasowy adres, pod który je zameldowano, a to,
że to się stało w czerwcu, czy lipcu, a dziecko we wrześniu podjęło naukę w danej placówce, to nie
znaczy, ze każdy przypadek jest nieuczciwy, a wybierać i losować, ani wróżyć z fusów nikt z nas
nie będzie. Jesteśmy urzędnikami, którzy mogą taką kontrolę zrobić, ale w związku z tym tak jak
mówię, ja stawiam takie pytanie,  po co są podziały na obwody głosowania i kodeks wyborczy  na
podstawie którego uchwała o podziale na obwody głosowania postała?.       

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Nie widzę zbieżności, żeby wybory mieszać
do obwodów szkolnych.  

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Ja nie mówię Panie Przewodniczący o głosowaniu, ja mówię
o prawie do głosowania, każda osoba zamieszkująca w danym obwodzie głosowania, ma być tam
zameldowana, jeżeli nie jest, to przepraszam bardzo jakim prawem głosuje?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Tak, tylko ta osoba ma prawo nie iść do
głosowania i to nie wywołuje żadnych skutków ekonomicznych, natomiast w tym przypadku skutki
ekonomiczne będzie ponosić gmina poprzez niegospodarność dobrej zmiany. 

Sekretarz  Miasta  Hanna  Adamska  –  Wywołuje  skutki  Panie  Przewodniczący,  skutki
ekonomiczne, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych w czasie kadencji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Chciałabym
wrócić do momentu, kiedy Pan Łoś przedstawiał nam wszystkim plansze, wypadające ludziki z
planszy, gdzie była mowa, że do nowo powstającej Szkoły Nr 5 będą przychodziły zarówno dzieci z
klas  4 Szkoły Podstawowej  Nr 1  i  Szkoły Podstawowej  Nr 3  i  generalnie  byłoby to w miarę
sprawiedliwe, na któreś dzieci musiałoby trafić, ale w którymś momencie, już o tym mówiłam na
jakiejś komisji, że Szkoła  Podstawowa Nr 3 została otoczona parasolem ochronnym. W którymś
momencie przestała być w ogóle mowa, że jakiekolwiek dzieci z klas 4 mają przechodzić do Szkoły
Podstawowej  Nr  5.  Została  tylko  Szkoła  Nr  1  i  kiedy rodzice  się  dowiedzieli,   że  ze  Szkoły
Podstawowej Nr 3 wszystkie dzieci zostają na miejscu, to czemu chcecie zabierać od nas jedną
klasę?, pamięta Pan Burmistrz, bo byliśmy razem na spotkaniu, ale gdyby była w jednej i w drugiej
szkole nie byłaby żadna ze szkół pokrzywdzona. 

Na tym dyskusję zakończono.

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte.



Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte Adam Matyszewski – Państwo
pozwolą,  że będę przyspawany do krzesełka,  ponieważ w sytuacji,  że  jestem Dyrektorem od 1
września  nie  wiele  jeszcze  potrafię  Państwu powiedzieć,  jeśli  chodzi  o  funkcjonowanie  szkoły
zwłaszcza w ubiegłym roku szkolnym, dlatego, że w 1 dniu  pracy przekroczyłem próg gabinetu tak
na poważnie, żebym mógł się rozejrzeć. Pierwsze oględziny komputera, który został wyczyszczony
ze wszystkich dokumentów, dotyczących pracy szkoły, więc było zbieranie, szukanie po szafach nie
jest takie proste, dlatego pewne luźne moje myśli i sugestie do pracy dalszej bym chciał Państwu
zasugerować,  niż  cofać  się  wstecz,  tym  bardziej,  że  przy  całym  zamieszaniu  związanym  z
konkursem chciałbym ten czas oddzielić grubą kreską, a w zamian za to skupić się na dobru dzieci,
bo tak jak śpiewała pewna wokalistka „wszystkie dzieci nasze są” bez względu na to jakich mają
rodziców, a mam nadzieję, że hojnych i że ta hojność popłynie także od radnych  w najbliższym
roku szkolnym. Po prezentacji Pani Magdaleny Andrzejczak ze Szkoły Nr 1 jestem zdruzgotany, a
jednocześnie gratuluje i zazdroszczę, że przez rok bycia Dyrektorem dokonały się tak niesamowite
zmiany, gospodarcze i remontowe. W szkole Nr 3 z dnia na dzień przybywa problemów, piętrzą się
one, zwłaszcza remontowe i na tym chciałbym dzisiaj moje wystąpienie skupić. To co chciałem na
początku powiedzieć, żeby nie umknęło Państwu nic i postawić sprawę dość poważnie, ponieważ,
klasy VII na szczęście przeszły do Gimnazjum Nr 2  ze względów wielu także bezpieczeństwa i
tutaj Pani Beata też wykazywała te powody. Jeśli myślą Państwo o tym, żeby Szkoła Podstawowa
Nr 3 funkcjonowała w jednym budynku,  my w nim nie zmieścimy się.  W tym momencie jest
bardzo ciasno, może budowa piętra, tu już zdaję się na Państwa intuicję, pomysły, bo  taka sytuacja,
o czym już  Pani  Beata  mówiła,  bieganie  po  obu budynkach i  doglądanie  przeze  mnie  i  przez
Wicedyrektorki  jest bardzo pracochłonna. Tak jeszcze tytułem wstępu, chciałbym poprosić, bo jest
teraz 4 godzina posiedzenia z  przerwą,  jeśli  Dyrektorzy zapraszani  byliby na godzinę w której
mamy rzeczywiście przemówić, tu były bardzo ciekawe sprawy poruszane w tych 5,5 godzinach.
My od połowy sierpnia, a od końcówki to już na pewno nie śpimy po nocach, ponieważ Panie
Dyrektorki  zmieniały  arkusz.  Jest  mnóstwo  zajęć  organizacyjnych,  my  sobie  dydaktycznie  i
wychowawczo  damy  radę,  tylko  jak  to  kiedyś  dzieci  pisały  na  koloniach  „kochane  pieniążki
przyślijcie rodzice”, o to samo zwracam się do Burmistrza i wszystkich Państwa, żeby nie szczędzić
w tym roku, tak jak Państwo nie szczędzili  na Szkołę Nr 1, bo potrzeby są ogromne. Od razu
stawiam pytanie do Państwa i Pana Burmistrza, bo nie mam jeszcze wiążącej odpowiedzi – co z
tym  feralnym  podjazdem,  czy  będzie  to  utwardzone,  odwodnione  i  kiedy,  w  jaki  sposób  też
utwardzone, czy to będzie już na standardy XXI wieku, czy tylko zniwelowania problemu. Gdy
spojrzymy na  ogrodzenie  od  strony Bema  ono  pamięta  czasy  Gierka,  sypie  się,  jest  w  stanie
fatalnym, wstyd, że tak szkoła w XXI wieku może wyglądać z zewnątrz. Są dwa rzędy akacji, jeśli
ekolodzy się nie przywiążą do drzew, to może ten jeden rząd akacji wyciąć i tam zrobić parking.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – To są lipy.    

Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte  Adam Matyszewski –  Tak
przepraszam to są lipy. Przychylę się także do remontu ul. Bema, doposażenia klas, jeśli mamy
mieć pracownie chemiczną i fizyczną w szkole to też będą potrzebne pieniądze,  wiem, że Pani
Magda dostała 60.000,00 zł. na salę i doposażenie pracowni. Chciałem też się dowiedzieć odnośnie
windy,  dla  ucznia  niepełnosprawnego.  Pisałem  do  Państwa  pismo  odnośnie  prośby  na
zabezpieczenie  środków  w  budżecie  na  budowę  windy,  bo  mamy  ucznia  w  klasie  4,  który
większość  zajęć  ma  na  parterze,  natomiast  na  informatykę   ponieważ  klasa  jest  na  I  piętrze.



Panowie konserwatorzy wnoszą i znoszą wózek po schodach. Remont, który jest mi bliski, wczoraj
dowiedziałem się,  może się  przesłyszałem o 35.000,00 zł.  zabezpieczonych przez  Państwa,  ale
koszt remontu łazienek i sanitariatów przy sali gimnastycznej tj. koszt 165.000,00 zł., niebagatelna
kwota, dlatego budżet kurczy się w tym roku. Tam nie ma łazienek, jest kilka, chodziło o to, że
pachniało tam szambem. Wczoraj w szkole miałem też fachowca od elektryki, który stwierdził, że
hydraulika i elektryka może w tak wiekowym budynku zacząć się sypać, w wyłączniku głównym
prądu są rzeczy, które trzeba pilnie zacząć naprawiać i regulować, jest zalecenie, żeby pojawiły się
przynajmniej  trzy wyłączniki  prądu przeciwpożarowe.  Mam też  całą  stertę  potrzeb  pilnych  dla
nauczycieli. Jeśli patrzę na Szkołę Nr 1 i Szkołę Nr 3, to tak jakby lata świetlne, jakby inne miasto,
Szkoła Nr 1 jakby miasto pod Warszawą i bogata gmina, natomiast Szkoła Nr 3 lata zaniedbań i
niedoinwestowanie. Np. dziennik elektroniczny, nam by się marzył,  ale w samej Szkole nr 3 jest to
kilkanaście stanowisk komputerowych, czyli w każdej klasie dodać Internet, w Gimnazjum Nr 2
nie  ma  żadnego  komputera   poza  pracownią  informatyczną,  to  są  ogromne  koszty,  a  rodzice
dopraszają się o to, bo jest to wygoda, ponieważ przychodzą informacje, że dziecko np. dostało 5,
informacje od wychowawcy i  to wszystko odbywa się  płynnie,  a my bawimy się w papierowe
dzienniki. Jeśli chodzi o podręczniki klasy VII są braki następujące: Ćwiczenia język niemiecki i
biologia, fizyka dotarła wczoraj, jest to wszystko w tym momencie płynne, to jest informacja z
dzisiaj z rana. To co już sygnalizowała Pani Dyrektor Wasiak – Grudzińska, między 7.00, a 12.00
nie mamy sprzątaczki  na  bloku klas  początkowych,  klas  0-3,  gdzie  wiadomo,  że dzieci  muszą
częściej korzystać z toalet. W sekretariacie brakuje rąk do pracy, brakuje także ksero, np. wczoraj
byłem świadkiem,  że  dwie  ryzy papieru  poszły w ciągu  dwóch  godzin,  ponieważ  nauczyciele
przychodzili hurtowo, żeby kserować im materiały do pracy na lekcji, panie z sekretariatu zajmują
się kserowaniem dla nauczycieli. Wiem, że najtrudniej rozmawia się o podwyżkach, ale to też głos
od Pań Wicedyrektorek,  nie ma ich więc mogę powiedzieć,  ja sam nie skarżę się na swój los,
chociaż zarobki Dyrektorów publicznych placówek w porównaniu z Płockiem, a Gostyninem są to
niebanalne różnice, Panie wicedyrektorki, to moi tacy generałowie bez których nie dałbym rady,
czy z nadzorem, czy z arkuszem. Pani Beata Wasiak siedziała przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia
po nocach, żeby wszystko dopiąć, czekają nas jeszcze zmiany, wyjazdy, żeby arkusz po raz kolejny
Związki Zawodowe zaopiniowały pozytywnie i do czego zmierzam jest to takie kuriozum,  moje 3
wicedyrektorki nie zdecydowałyby się poza Panią Beatą  z Urzędu nadaną mi, na przyjęcie roli
wicedyrektorek zarabiałyby więcej jako nauczyciel etatowy nie mając żadnych problemów, poza
jedną  klasą,  dlatego  ten  dodatek  funkcyjny  powinien  wzrosnąć,  z  Panem Dyrektorem Łosiem
trudny jest dialog w tej mierze. Z tego co wiem, Pani Beata wywalczyła przez 6 lat 50 zł. podwyżki.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Nie Panie Dyrektorze. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte Adam Matyszewski – To tak ze
słyszenia. Mamy także bardzo przestarzały sprzęt komputerowy, gdzie korzystanie z komputera jest
niezbędne, logopeda,  wykładzina podłogowa, podstawowe rzeczy, jakaś sala,  komputer,  rzutnik,
ekran,  biała  tablica,  ławki,  krzesła  nieprzystosowane  do  wzrostu  dzieci,  telewizor  dla
przedszkolaków,  16  krzeseł  do  klasy  nr  25.  Podziwiam  nauczycieli  bo  widzę   jak  ciężko
nauczyciele pracują z rodzicami za pomocą składek na radę rodziców, czy wychowawcy i rodzice
danej klasy zrzucają się  w czynie społecznym, ale nie wiem, czy tak powinno to funkcjonować.
Gdy widzę co Szkoła Podstawowej Nr 1 ma już zabezpieczone,  jak funkcjonuje przez rok,  to



jestem zdruzgotany, chociaż uważam siebie za optymistę. To tyle, jeśli mają Państwo jakieś pytania,
szczegółowe, to postaram się sprostać, 13 dzień mojego urzędowania dzisiaj upływa.  

Radna Magdalena Augustyniak – Mam jedno pytanie, chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób
jest płacone za Zespół Ananasy, w jaki sposób jest to finansowane? 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  3  im.  Obrońców  Westerplatte  Adam  Matyszewski  –  Z
budżetu szkoły, Pani ma dodatkowe pensum, Pani która przyjeżdża z teatru Buffo też dopytuje się
czy będą zabezpieczone pieniądze na jej przyjazdy z Warszawy przez kolejny rok kalendarzowy.
Nie wiem na razie co jej  powiedzieć, będziemy chcieli  to do budżetu wpisać,  ponieważ Pani z
międzynarodowej federacji chce Ananasy dołączyć, wiem, że nie małe sukcesy Ananasy odniosły,
jest  sporo perspektyw przed nimi,  więc warto byłoby to podtrzymywać,  a  bez Pani  choreograf
będzie to bardzo utrudnione. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mam pytanie
w zasadzie nie do Pana Dyrektora, tylko do Pani Skarbnik, pamięta może Pani wydatki na Szkołę
Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 3 w latach 2015/2016?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie pamiętam.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Dobrze, a ile
kosztował remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 3?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Około 300.000,00 zł., jeśli nie ponad 300.000,00 zł. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Więc to nie
jest tak Panie Dyrektorze, że wszystkie środki były przeznaczone na Szkołę Podstawową Nr 1, bo
do Szkoły Podstawowej Nr 3 od początku naszej kadencji było przeznaczone mnóstwo środków.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte Adam Matyszewski  –  Nie
powiedziałem, że wszystkie środki.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Może  się
przejęzyczyłam nie wszystkie, ale to nie jest tak, że Szkoła Podstawowa Nr 3 została bez niczego i
nie otrzymywała żadnych środków.   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte Adam Matyszewski -  Mówię o
stanie obecnym.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Dziękuję Dyrektorowi. Proszę o złożenie
informacji do protokołu.

Do punktu 8



Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Gostyninie za 2016 rok i za I
kwartał 2017 roku.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Szanowni Państwo, w ubiegłym roku czyli 2016 oraz przez
3 miesiące roku 2017, Rada Miejska w Gostyninie podjęła kilkadziesiąt uchwał i nie wiem, czy
Pan Przewodniczący przystanie na to, że każdą z nich będę z osobna omawiała, bo tak mam
przygotowany materiał, czy przytoczyć numery i w  jakiej sprawie, jakoś tak bardzo ograniczyć
się w czasie?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – Pani Sekretarz myślę, że nie ma powodu,
żeby wszystkie uchwały nam tutaj przypominać, tylko ewentualnie przypomnieć te uchwały,
których się nie udało zrealizować i ewentualnie z jakich przyczyn.  

Sekretarz  Miasta  Hanna Adamska –  Ale  wszystkie  uchwały prawie  zostały zrealizowane,  w
związku z powyższym, nie mam takich informacji, że którejś uchwały nie podjęto do realizacji.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Może  inaczej  punkt  powinien  brzmieć  Panie
Przewodniczący?

Sekretarz Miasta Hanna Adamska  – Bo było sprawozdanie z realizacji  uchwał,  w związku z
powyższym przygotowaliśmy uchwały, te które zostały podjęte, nie było o niezrealizowanych.   

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Jeżeli  jest  realizacja  uchwały i  ona  jest
zrealizowana,  to  oczywiście  mówimy,  że  są  zrealizowane,  natomiast  jeśli  są  uchwały
niezrealizowane, to wtedy podajemy te, które są niezrealizowane.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Mam niezrealizowanych zero.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli są wszystkie zrealizowane?

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Myślę, że tak. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Jeśli  są  wszystkie  zrealizowane,  to  tak
powinna brzmieć odpowiedź.      

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – To co mogę w kilku zdaniach, czy ewentualnie dołączyć ten
materiał, który został przygotowany przez wydziały?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zostawiam decyzję Pani Sekretarz.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska –  Myślę,  że przedłożę Państwu Radnym jako materiał  do
protokołu z dzisiejszej sesji i będzie można się z tym zapoznać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję bardzo.

(obrady opuścił Radny Jan Głodowski…)

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do punktu. 

Do punktu 9 

Informacja na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji miejskich.



Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –
Przedstawił informację na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji miejskich – treść informacji
stanowi załącznik do protokołu. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –  Mamy
jeszcze takie zadnia jak wykonanie drenażu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
Wykonawca robót  Pan Jan  Pietruski.  Drenaż  ten  ma  spowodować,  żeby nie  było  tam wielkiej
kałuży na wewnętrznym dziedzińcu. W tej chwili projekt ten jest złożony w Starostwie, ponieważ
okazało się, że na to małe zadanie musi być wydane pozwolenie na budowę. Czekamy na decyzję
Starostwa, dzisiaj  nawet Pan Jan Pietruski był u nas, donosi ostatnie dokumenty do Starostwa i
mamy  nadzieję,  że  ta  decyzja  niebawem  zostanie  uzyskana.  Mamy  zarezerwowane  środki  na
wykonanie tego zadania, a w jaki sposób zostanie to zrobione? -  na dzień dzisiejszy jest to doraźne
rozwiązanie tematu, tak, żeby nie było tam wody, natomiast kwestią otwartą jest zagospodarowanie
tej części, która jeszcze nie jest zagospodarowana przy Szkole Podstawowej Nr 3, bo na pewno
Państwo wiecie, że na terenie na którym kiedyś była Szkoła Podstawowa w tej chwili mamy tak
naprawdę  trzy  obiekty  tj.  Szkołę  Podstawową  Nr  3,  Szkołę  Muzyczną  i  Orlik.  Każdy z  tych
obiektów chce żyć swoim życiem, chce mieć swój parking, swój dojazd itd. Więc z takich potrzeb,
które ja tam najbardziej widzę w tej chwili, to  na pewno brakuje drogi pożarowej zabezpieczającej
ten obiekt od strony Szkoły Muzycznej i to moim zdaniem powinno być w jakiś sposób planowane i
zrealizowane. Pytanie, czy jest potrzebna górka na tym terenie, być może na jej miejscu trzeba
urządzić  miejsca  parkingowe  dla  Szkoły  Muzycznej,  kwestia  dojazdu  i  wejścia  do  Szkoły
Podstawowej Nr 3.  Jak dobrze pamiętamy, przynajmniej Ci którzy chodzili do tej szkoły, że dwa
główne wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 3, to  były wejścia od ulicy Bema. Jedno funkcjonuje
dzisiaj jako wejście dla nauczycieli i dyrektorów, drugie wejście bardzo szerokim chodnikiem przy
nowym ogrodzeniu,  jak było budowane nowe skrzydło na dzień dzisiejszy furtki są zaspawane,
jedna jest  uruchomiona dla  potrzeb placu zabaw i jest  wejście,  które było wejściem głównym,
dzisiaj  w  ogóle  nie  funkcjonuje,  natomiast  głównym  wejściem  stało  się  wejście  boczne  od
dziedzińca, który tak naprawdę powinien służyć do zaopatrywania tej szkoły, wcześniej były tam
gotowane  obiady,  było  zaplecze  dla  ziemniaków  itd.  Dzisiaj  wejście  boczne,  które  było
zaplanowane  w  projekcie  i  tak  zrealizowane,  stało  się  wejściem  głównym  i  to  skompilowało
sprawę.  Nie  mniej  jednak   ja  będą  proponował  do  projektu  budżetu  wykonanie  projektu
zagospodarowania  dla  tej  szkoły,  który będzie  obejmował  pozostały teren,  tak  żeby rozwiązać
problemy Szkoły Muzycznej. Możemy jeszcze dyskutować, czy urządzić tam boiska, tak jak były
kiedyś dwa boiska do koszykówki, czy one są tam potrzebne, czy nie. W mojej ocenie boiska na
pewno by się przydały, bo szkoła w tej chwili opiera się tylko na Orliku, nie ma swoich boisk w
ogóle,  więc  to  jest  zagadnienie  trochę  szersze  do  rozwiązania,  do  zaplanowania  w  budżecie
elementu  projektowego i  później  realizacyjnego,  bo pewnie  nie  uda  się  tego zrobić  za  jednym
podejściem. Z tym tematem związana jest  też  sprawa,  o  której  mówił  Pan Dyrektor,  usunięcia
jednego  rzędu  lip,  my mamy projekt  budowlany na  ul.  Bema  i  on  zakłada  usunięcie  drzew  i
urządzenie miejsc parkingowych. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jednego pasa drzew.       

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –  W
przyszłości  trzeba  pomyśleć  także  o  drodze  wjazdowej  między dzisiejszą  górką,  a  budynkiem



szkoły, która zabezpieczy przeciw-pożarowo budynek, ponieważ dostęp wozu bojowego na dzień
dzisiejszy  w  okolicę  Szkoły  Muzycznej,  a  w  szczególności  manewrowania  tam,  zawrócenia
samochodem  jest żaden i na to już kiedyś strażacy zwracali uwagę, że jest to temat do rozwiązania
w przyszłości.   

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – Odczytał
pismo  -  informację  jaka  została  udzielona  liderowi  projektu  Obywatelskiego  Pani  Agnieszce
Korajczyk – Szyperskiej – treść stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Poprosiłbym Panie Naczelniku o informację
do protokołu. Mam jeszcze pytanie, o co chodzi przy Starostwie mieszkanie +?

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  – Tak,
zgłosiliśmy kilka lokalizacji do tego programu. Jedna z tych lokalizacji, czyli konkretnie – teren,
który  znajduje  się,  pomiędzy  budynkiem 3-go  Maja  43a,  a  Starostwem Powiatowym,  czy  też
blokiem z drugiej strony 12b ul. Polna, ten teren został wstępnie zakwalifikowany jako interesujący
pod  zabudowę  mieszkaniem+.  W  tej  chwili  opracowujemy  uzupełnienie  wniosku,  w  postaci
wydania decyzji o warunkach zabudowy dla tego terenu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Tam gdzie znajduje się parking?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Za tym parkingiem, nie kosztem parkingu.      

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – A tam będzie jeszcze miejsce? 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – 

Jest  trochę   trawnika,  to  nie  będzie  duży  budynek,  my  kilka  propozycji  daliśmy,  tą  się
zainteresowano najbardziej, innych nie ma. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  -   Na  ile
mieszkań  taki budynek?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –  Trudno
powiedzieć w tej chwili.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Od  40  do  60  mieszkań.   Do  60  mieszkań,   mało
prawdopodobne, ale 40.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przecież na 60 mieszkań, to potężny blok.   

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –  To
będzie wynikało z decyzji o warunkach zabudowy,  po określeniu odległości, które obowiązują
od budynków, zobaczymy na ile pięter uda się wyjść do góry. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  – Panie  Naczelniku  a  co  z  ul.
Słoneczną?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – Tak jak
mówiłem, jest opracowany projekt i to wszystko, tyle było w budżecie na ten rok, będziemy
projektowali  w kolejnym budżecie na 2018 rok zrealizowanie tego.  



Do punktu 10 

Przyjęcie informacji z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta przedstawił Radzie
informację o przebiegu wykonania  budżetu  za I półrocze 2017 roku. Materiał został szczegółowo
przygotowany, opisany. Szczegółowo przedstawiliśmy realizację dochodów przez Urząd Miasta jak
i  jednostki  organizacyjne  gminy.  Również  bardzo  szczegółowo  przedstawiliśmy  realizację
wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych. Do tej informacji dołączone zostały informacje o
wykonaniu  planów  finansowych  naszych  instytucji  kultury,  czyli  MCK  i  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej. W skrócie przedstawię dane ogólne, jakie zostały dokonane dochody, ogółem wydatki,
zadłużenie na I półrocze, jakie mamy zobowiązania finansowe. W uchwalonym  budżecie miasta na
2017  rok  w  ciągu   I  półrocza  dokonywane  były  zmiany  zarówno  w  planie  dochodów  jak  i
wydatków budżetowych. Ostatecznie na koniec czerwca br. plan dochodów ogółem zamknął się
kwotą 62.498.771,29 zł. i został wykonany w 53,00%, osiągając kwotę 33.125.021,74 zł. Ponad
połowę naszych dochodów  stanowią dochody własne, na plan w kwocie 29.336.309,00 zł. zostały
zrealizowane w 51,22% osiągając kwotę 15.025.757,50 zł.  

Subwencja ogólna z budżetu państwa, której  plan  po zmianach ostatecznie na koniec pierwszego
półrocza wyniósł  14.708.069,00 zł.,  został  zrealizowany w kwocie 8.875.088,00 zł.,  co stanowi
60,34 % przyjętego planu.

Dotacje na  sfinansowanie zadań własnych i zleconych, również zadań realizowanych na podstawie
porozumień  oraz  dotacje  pochodzące  ze  środków  europejskich.  Na  koniec  czerwca  plan  po
zmianach dokonywanych w ciągu I półrocza ostatecznie zamknął się kwotą 18.454.393,29 zł. a jego
realizacja wyniosła 9.224.176,24 zł., co stanowi 49,98% przyjętego planu. 

Z osiągniętych dochodów realizowano zadania, jakie nakładają na gminę przepisy ustrojowe w celu
zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności. Zadania te są objęte planem wydatków, który w ciągu I
półrocza  ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca wynosił 68.171.164,29 zł.  został zrealizowany w
47,09%, co kwotowo stanowi 32.101.548,63 zł.  Plan wydatków budżetowych obejmuje wydatki
bieżące oraz wydatki majątkowe. W dużej mierze realizowane były wydatki bieżące. Ich  plan  po
zmianach zamknął  się  kwotą  58.219.388,29 zł  i  został  zrealizowany w niespełna  49,31%  w
kwocie 28.707.986,44zł. 

Również  z  osiągniętych  dochodów  realizowane  były  wydatki  majątkowe  na  plan  w   kwocie
9.951.776,00 zł., zostały wykonane w kwocie 3.393.562,19 zł., co stanowi 34,10% . W I półroczu
rozpoczęte zostały inwestycje dla których sporządzone już były projekty budowlane i w pierwszych
m-cach  roku  można  było  ogłaszać  przetargi  na  udzielenie  zamówienia  na  roboty  budowlane.
Rozpoczęto  też  inwestycje,  których  realizacji  nie  było  widać  na  terenie  miasta,  ponieważ
prowadzone były prace można nazwać  przygotowawcze tj. wykonywane były projekty budowlane
wraz z  uzyskaniem pozwolenia na budowę,  wykonanie wydatków majątkowych znajdzie  swoje
odzwierciedlenie w II półroczu. Na koniec sierpnia realizacja planu się poprawiła, ponieważ został
zrealizowany w ponad 50%. W celu pozyskania jak największej kwoty dochodów z podatków i
opłat prowadzone były działania windykacyjne.  Wystawiono 11 decyzji określających wysokość
zobowiązania dla osób, które nie złożyły deklaracji, te decyzje dotyczyły podatków od środków
transportowych.  Wystawione  zostały  również  524  upomnienia,  158  tytułów  wychowawczych,



dokonano  jednego wpisu  do  rejestru  zastawów skarbowych,  3  wpisy na  hipotekę  przymusową
celem zabezpieczenia naszych należności zagrożonych, pochodzących z podatków i opłat.  

W wyniku realizacji dochodów jak i poniesionych wydatków osiągnięto w 1 półroczu  nadwyżkę
budżetową w kwocie 1.023.473,11 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 5.672.393,00 zł. Jest to
jednak nadwyżka pozorna, bowiem zdarzenia gospodarcze (realizacja zadań inwestycyjnych jak i
spłata kredytów i pożyczek) mające wpływ na wynik budżetu, będą realizowane w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca nasze zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek wyniosły 7.089.595,00 zł. oraz
z wykupu wierzytelności 5.490.767,00 zł. co  łącznie stanowi 12.580.362,00 zł. 

Ta  informacja  oprócz  Państwu,  została  przekazana  także  do  RIO,  która  analizowała  przebieg
naszego budżetu i wydała opinię pozytywną.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji.

Za  przyjęciem  informacji  z  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2017  roku  głosowano
następująco:   

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Informacja została przyjęta. 

Do punktu 11

 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Nisko-emisyjnej dla

Miasta Gostynina na lata 2016-2022”. 

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odczytał treść uchwały. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do  uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 317/LXVI/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do puntu 12 

Podjęcie  uchwały  w  spawie  zmiany  Uchwały  74/XV/2015  z  dnia  29  czerwca  2015r.  w
sprawie  wyróżnień  i  nagród  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  oraz  za  osiągnięcia  w
działalności sportowej. 

Opinia Komisji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 318/LXVI/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 13 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta
na 2018 rok. 

Opinia Komisji:

Komisja  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej   -  opinia  pozytywna  wraz  z
poprawkami:

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna wraz z 
poprawkami:

 § 3 punkt 1 wpisujemy do 15 .12.2017r.       

 w rozdziale 1  § 3 w podpunkcie a) wykreślamy słowo ,,budowlanych”, a zostawiamy 
słowo ,,inwestycyjne”

 w § 4 zmieniamy ,, Projekty inwestycyjno- budowlane na ,, Projekty inwestycyjne”

 § 4 punkt 3 zmieniamy z ,,inwestycyjno – budowlanych” na ,,inwestycyjny”

 § 4 punkt 4 dotychczasowy wykreślamy, a wpisujemy nowy ,, Inwestycje wskazane w 
projektach mogą być realizowane:



a) na terenie będącym własnością Gminy Miasta Gostynina, nie oddanym w  

            użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę – o ile inwestycja ma dotyczyć wykonania  
elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem,

      b)  na innym ogólnodostępnym terenie, będącym własnością Gminy Miasta Gostynina lub 
znajdującym się w użytkowaniu wieczystym: spółek komunalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, o
ile jego właściciel lub użytkownik wieczysty złoży oświadczenie, iż:

      -     wyraża zgodę na umieszczenie inwestycji na jego nieruchomości:

      -     nie będzie w żaden sposób ograniczał możliwości korzystania z niej przez ogół

            mieszkańców Gminy Miasta Gostynina:

      -     zwróci Gminie Miasta Gostynina powierzone mu rzeczy na każde żądanie

 w § 5  punkt 2 dopisujemy ,, który może uczestniczyć w realizacji projektu”

 § 5 punkt 3 brzmi: ,, Imprezy o charakterze kulturalnym lub sportowym nie mogą być 
częścią imprez i uroczystości organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę 
Miasta Gostynina lub jej jednostki organizacyjne, spółki miejskie, zakłady budżetowe”

 w § 6 punkt 2 podpunkt a) wpisujemy słowo ,, inwestycyjny”

 w § 7 poprawiamy po 4 punkcie numerację 5,6,7

 w § 7 punkt 6 dopisujemy po słowach Burmistrz Miasta Gostynina wyznaczy  
,,któremukolwiek ze zgłaszających”.

 w § 8  punkt 1 dopisać ,, zwany dalej Liderem. Liderów może być nie więcej niż dwóch”.

 w § 8 punkt 2 poprawiamy słowo ,, zgłaszającymi”

 w § 9 punkt 1 podpunkt a) dopisujemy ,, i innymi przepisami prawa”

 w § 9  w punkcie 1 dodać podpunkt e) który brzmi: ,, braku podobnego/ bliźniaczego 
projektu realizowanego przez Gminę Miasta Gostynina, jednostkę miejską lub spółkę 
komunalną, którego realizacja rozpoczęłaby się lub rozpocznie przed dniem zgłoszenia 
projektu”

 w § 9 punkt 2 wykreślamy słowa ,,osoby zgłaszającej projekt”, a wpisujemy słowa ,,Lidera/ 
Liderów” oraz po słowie ,, wyjaśnień” dopisujemy ,, lub naniesienia poprawek”

 w § 10 punkt 4 podpunkt a) wykreślić słowo ,,osobiście”

 w § 10 wykreślić cały punkt 5

 w § 10 punkt 6 stanowi punkt 5, punkt 7 stanowi punkt 6, punkt 8 stanowi punkt 7, punkt 9 
stanowi punkt 8, punkt 10 stanowi punkt 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy Pan Mecenas chciałby zabrać głos?

Adwokat Tomasz Stefaniak – Powiem tak, wydaje mi się, bo Pan Przewodniczący całego projektu
nie czytał, że to jest projekt w tej formie, którą ja parafowałem, czyli jestem zdania, że on w tej



formie jest zgodny z prawem. Intencją Burmistrza było, żeby ten projekt miał inne brzmienie, ale co
do samej zgodności z prawem wydaje mi się, że realizuje on zalecenia Wojewody i nie powinna być
ta uchwała uznana za nieważną, a czy to jest najlepsza uchwała jaką można było podjąć, to jest już
zupełnie inna sprawa, ja wypowiadam się w kwestiach prawnych.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli rozumiem, że projekt uchwały, który
był przedłożony i zaparafowany przez Pana Mecenasa, był punktem wyjścia.

Adwokat Tomasz Stefaniak  – Nie wiem nad czym Państwo pracują, ja parafowałem projekt po
poprawkach komisji, już z włączonymi poprawkami komisji  i on został przekazany do Biura Rady,
ja poprawek bezpośrednio nie parafowałem, więc ja nie wiem o jakim dokumencie Pan mówi.  Na
komisji  były ustalenia,  te poprawki brzmią identycznie jak brzmienie tych punktów, ale tak jak
powiedziałem, ja wypowiadam się do całego projektu, który parafowałem i przekazałem do Biura
Rady Miejskiej, już z naniesionymi poprawkami. Ze względu na to, że Pan Przewodniczący całej
uchwały nie  czytał,  ja  odnoszę się  do konkretnego dokumentu.  Uważam,  że  parafowany przez
zemnie projekt uchwały jest zgodny z prawem, zawiera zalecenia Wojewody, uwzględnia poprawki
zgłoszone na komisji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli ten druk, który macie Państwo przed
sobą, jest już z autopoprawkami, zaparafowany przez Pana Mecenasa.

Adwokat Tomasz Stefaniak – To nie są autopoprawki.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Przepraszam poprawki zgłoszone przez
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

      

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 319/LXVI/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 14 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z wnioskiem:

„Przeznaczyć kwotę w wysokości 3.500,00 zł. na wsparcie organizacji Jubileuszu 80-lecia 
Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie”. 



Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  -   Wniosek  został  uwzględniony,  poprawka  została
naniesiona. 

Radna Magdalena Augustyniak – Chciałam zadać tylko jedno pytanie, w wydatkach bieżących w
rozdziale  71095  jest  punkt:  zmniejsza   się  o  kwotę  36.720,00  zł.  na  wydatki  związane  z
realizacją  zadań  statutowych  w  zakresie  działalności  usługowej,  jakby  Pani  Skarbnik
przedstawiła trochę dokładniej.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  – To  jest  przeniesienie  do  właściwej  klasyfikacji
budżetowej, to są środki, które były przeznaczone na Gminny Program Rewitalizacji i przyszły
one w niższej  kwocie.  Na przelewie,  który do  nas  przekazało  województwo wskazany był
rozdział  klasyfikacji  budżetowej  75095.  One  nie  były  w  takiej  kwocie  36.720,00  zł.
przeniesione,  ponieważ  była  przyznana  niższa  kwota  i  o  tą  kwotę  zmniejszają  się  wydatki
bieżące, dokładnie o 3.168,00 zł. To jest różnica między zwiększeniem, a zmniejszeniem.

 Radni nie zgłaszali więcej uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 320/LXVI/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 15 

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.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Musieliśmy  w  związku  z  wnioskiem  o
przeznaczenie kwoty 3.500,00 zł. dla przedszkola dokonać poprawki również w tej uchwale.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 321/LXVI/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 16

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  realizacji  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  inwestycji
obejmującej  dostosowanie  budynku  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie  do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z autopoprawkami:

 W § 1 ust. 1 i ust. 2 daty 2017 -2018 zmienić na 2018-2019,

 W uzasadnieniu do projektu uchwały zmienić daty w proponowanym zakresie 
rzeczowym inwestycji na:

 Przygotowanie niezbędnej dokumentacji (2018r.);

 Zakup i montaż windy zewnętrznej, która umożliwi dostęp osobom 

niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji budynku Miejskiego 
Centrum Kultury w Gostyninie (2018-2019r.);

 Wykonanie niezbędnych prac budowlanych na zewnątrz i wewnątrz 

budynku (2018 -2019r.);

 Likwidację barier architektonicznych wewnątrz budynku MCK (m.in. na 

kondygnacji, gdzie znajduje się sala kinowa (2018 -2019r.)

 Adaptację pomieszczenia na potrzeby łazienki dostosowanej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych (2018 – 2019r.).

Radni nie zgłaszali  uwag i pytań od uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 322/LXVI/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 17 

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w
trybie bezprzetargowym. 



Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali  uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 323/LXVI/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 18 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  208/XLIII/2016  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie  z  dnia  15  września  2016r.  w  sprawie  powołania  Komisji  doraźnej  ds.
wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996- 2016 w Gminie Miasta Gostynina. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W Uchwale nr 208/XLIII/2016 zmienia się §
2  ust.2  który  otrzymuje  brzmienie  „zobowiązuje  się  komisję  doraźną  do  wykonania
powierzonych zadań w terminie do dnia 31 marca 2018 r. i do tego terminu przedłożenia radzie
Miejskiej w Gostyninie sprawozdania ze swojej pracy”. 

 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian. 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Panie Przewodniczący prawdopodobnie jest błąd literowy, nie
chodzi  o  nieprawidłowości  w  latach  1996-2016  jak  to  jest  w  tytule  i  treści,  ja  to
parafowałem, ale dopiero teraz to widzę, bo to jest prawdopodobnie literówka, tylko
2014. Ja zaraz sprawdzę w BPI-e.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Uchwała była podjęta w 2016 roku. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Były płacone kary przez miasto za naszej kadencji. 

Adwokat  Tomasz  Stefaniak  –  Chodzi  o  zapis  dotyczący  nieprawidłowości  w  latach…,  zaraz
sprawdzę.  W pierwotnej  uchwale Panie Przewodniczący jest  prawdopodobnie błąd,  również
literowy, dlatego że – uchwała ma tytuł,  iż chodzi o nieprawidłowości w latach 1996-2016.
Pierwszy paragraf mówi o pierwotnej  uchwale nr 208 /XLIII/2016, brzmi on „powołuje się
komisję doraźną   ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-2016 w składzie…”, ale już
§ 2 brzmi tak: „zadaniem komisji jest zbadanie nieprawidłowości, jakie powstały w latach 1996-
2014, ze skutkami w latach następnych”. Jest sprzeczność wewnętrzna w uchwale.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W latach 2014, ale skutki są jeszcze dalej. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 324/LXVI/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 19 

Przyjęcie protokołu z LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Wszystkie protokoły zostały do Państwa
wysłane  w  odpowiednim czasie.  Czy możemy głosować  Panie  Mecenasie  wszystkie  protokoły
razem?

Adwokat Tomasz Stefaniak – Nie widzę problemu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołów:

PROTOKÓŁ LVIII: Radni nie zgłaszali uwag do protokołu LVIII.

PROTOKÓŁ LIX: Radni nie zgłaszali uwag do protokołu LIX.

PROTOKÓŁ LX: Radni nie zgłaszali uwag do protokołu LX.

PROTOKÓŁ LXI: Radni nie zgłaszali uwag do protokołu LXI.

PROTOKÓŁ LXII:  Radni nie zgłaszali uwag do protokołu LXII.

PROTOKÓŁ LXIII:  Radni nie zgłaszali uwag do protokołu LXIII.

PROTOKÓŁ LXIV:  Radni nie zgłaszali uwag do protokołu LXIV.

PROTOKÓŁ LXV:  Radni nie zgłaszali uwag do protokołu LXV. 

Za  przyjęciem protokołu  nr  LVIII,  LIX,  LX,  LXI,  LXII,  LXIII,  LXIV,  LXV z  sesji  Rady
Miejskiej głosowano następująco: 

Za- 9       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Protokoły    nr LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV    zostały przyjęte.

Do punktu 20 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Jest  odpowiedź na interpelację  Radnego
Pana Markusa. Czy mam czytać odpowiedź Panie Radny?



Radny Krzysztof Markus – Nie ma potrzeby. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odpowiedź Pan Radny otrzymał.  Jest także
odpowiedź na drugą interpelację Radnego Pana Pieniążka. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki odczytał  odpowiedź  na  interpelację  Pana
Stanisława Pieniążka – treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Dotychczas miasto otrzymało ze środków
rezerwy oświatowej subwencji ogólnej kwotę 97.700,00 zł., czyli nawet nie 50%. Otrzymaliśmy
dużo procent, w porównaniu z tym, że inne miasta otrzymują po 3 %, 4%. Nie mniej jednak jest
to nieprawidłowe, żeby miasto nie otrzymało 100%, należy się ubiegać o takie środki. Teraz
przystąpimy do odpowiedzi na zadane pytania.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  –   Radna Rędzikowska – Mystkowska pytała ile  wniosła
wartość najniższej oferty na zagospodarowanie terenu na ul. Parkowej ?– wpłynęły 3 oferty, w
budżecie przewidzianych było 25.000,00 zł.  Najwyższa oferta to 80.000,00 zł., druga 49.000,00
zł., trzecia którą wybraliśmy i podpisaliśmy umowę 17.220,00 zł. Kiedy planowany jest odbiór
budynku na ul. Parkowej? -  Przypomnę, że prace zakończyły się 31 sierpnia, odbiór planowany
jest na dzień 28 września. W przypadku stwierdzenia usterek przez komisję, będzie wymagany
czas na ich usunięcie i wówczas termin odbioru się zmieni. Termin odbioru jest również zależny
od terminu dokonania przyłącza gazowego do budynku.  Jaki był koszt Jarmarku św. Jakuba,
kwota przekazana przez Orlen jako głównego sponsora, koszty poniesione przez miasto oraz
kwoty przekazane przez pozostałych sponsorów?  -  Z informacji przekazanej przez Dyrektora
Domu Kultury jako głównego organizatora koszt Jarmarku wyniósł: 127.016,68 zł., sponsorzy
darczyńcy  przekazali  27.000,00  zł.,  miasto  przekazało  dotację  podmiotową  na  rok  2017,
wysokości 40.000,00 zł., a także przeznaczyło kolejne zwiększenie dotacji w zakresie 19.000,00
zł., czyli łącznie 59.000,00 zł.  MCK z własnego budżetu pokryło kwotę około 41.000,00 zł.
Kwoty  poszczególnych  darowizn  zostały  utajnione,  na  podstawie  ograniczenia  prawa  do
informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, tajemnice przedsiębiorstwa,
więc  szczegółów  niestety  zdradzić  nie  mogę.  Czy  jest  monitorowany  punkt  informacji
turystycznej, ile osób dotychczas z tego skorzystało? – Punkt monitorowany jest na podstawie
wydawanych broszur, map, materiałów informacyjnych, znajdujących się w tym punkcie. W
okresie  letnim tj.  od  końca  lipca  i  cały sierpień  zostało  rozdysponowanych  około  150  szt.
pakietów materiałowo – informacyjnych,  tak  więc szacuje się,  że  przez  miesiąc odwiedziło
około 150 osób ten punkt.  Jakie firmy przystąpiły do Gostynińskiej Karty Seniora? – A więc
firma  cukiernicza  WASIAKOWIE,  DOMINO Bar,  Przedsiębiorstwo Handlowo –  Usługowe
Pizzeria K-2, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe INS-BUD, te firmy przystąpiły. Pytania
dotyczące  Reformy  Oświaty  –  sporo  pytań,  nie  wiem,  czy  na  wszystkie  raz  jeszcze
odpowiadać?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Już na jedno
została odpowiedź udzielona.

 Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pytanie o podręczniki.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Już była także
udzielona odpowiedź. 



Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Czy w Gostyninie  są  nauczyciele  gimnazjum,  którzy
stracili pracę, bądź którym obniżono pensum?  -  Jest to do sprawdzenia, na dzień dzisiejszy,
jeżeli chodzi o Gimnazjum, nie wiem, czy coś takiego miało miejsce. Na pewno spora grupa
nauczycieli otrzymała wręcz wzrost pensum, ale to jest jeszcze do wyjaśnienia i przedstawienia
Pani  na  piśmie.  Ilu  nauczycielom nie  przedłużono  umowy? –  To  było  chyba  mówione  w
kontekście Szkoły Nr 1, ale także na piśmie dokładnie przedstawimy odpowiedź. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - W Szkole nr 1
i Szkole Nr 3 też. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ilu nauczycieli odeszło na emeryturę w roku szkolnym, w
związku z reformą? – Nie wiem ilu odeszło nauczyciel w związku z reformą, pytanie jest tak
postawione,  ale  też na piśmie otrzyma Pani  odpowiedź.  Ilu emerytów jest  zatrudnionych w
szkołach  podstawowych? -   jedna  osoba.  Ilu  nauczycieli  jest  na  płatnym  urlopie
przedemerytalnym? -  Nie ma czegoś takiego jak płatny urlop przedemerytalny.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Może źle to
sformułowałam,  chodzi  o  zasiłek  który  nauczyciele  przed  emeryturą  mogą  otrzymać,  żeby
zrezygnować ze świadczenia pracy w szkole. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – W takim razie także udzielimy odpowiedzi na piśmie. Co
do kosztów jakie zostały poniesione w związku z Reformą Oświaty – są zawarte w odpowiedzi na
interpelacje Pana Radnego Pieniążka. 

Do punktu 21 

Sprawy Różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynęło:

 pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest to odpis postanowienia.
Postanowienie z dnia 17 lutego 2017 roku, ale przyszło 7 sierpnia dotyczące sprawy ze
skargi Piotra Dyszkiewicza,  Heleny Pawlak i  Franciszka Pawlaka na bezczynność Rady
Miejskiej  w  Gostyninie  w  przedmiocie  przekazania  skargi,  skarga  została  odrzucona–
uzasadnienie  jest  dołączone i  znajduje  się  w Biurze Rady -  treść  stanowi  załącznik do
protokołu.

 Kolejne pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wpłynęło 24 lipca 2017 roku –
odpis skargi kasacyjnej w sprawie skargi Piotra Dyszkiewicza,  na uchwałę Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 29 września 2016r., nr 219/XLIV/2016 w przedmiocie rozpatrzenia
skargi na działalność organu – skarga została odrzucona - uzasadnienie jest dołączone i
znajduje się w Biurze Rady - treść stanowi załącznik do protokołu.

 Pismo  z  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  to  doręczenie
prawomocnego orzeczenia i zwrot akt w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na
uchwałę rady Miejskiej  w Gostyninie  z dnia 29 września 2016 r.  nr 215/XLIV/2016 w
przedmiocie  przyjęcia  programu  Gostynińska  Karta  Seniora,  stwierdzono  nieważność



uchwały Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia 29 września  2016r.  nr  215/XLIV/2016 –
pismo znajduje się w Biurze Rady - treść stanowi załącznik do protokołu.

Radna Urszula Pieniążek – Chciałam tylko powiedzieć, że odpady, które miały być zabrane w
poniedziałek na ul. Kościuszkowców dzisiaj do rana nie zostały zabrane, odpady organiczne. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Do wczoraj był termin?

Radna Urszula Pieniążek – W poniedziałek.

Radna Urszula  Pieniążek  –  Jeszcze  dopytam,  kiedy będzie  ogłoszony  konkurs  na  Dyrektora
MCK?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Nie  będzie  ogłoszonego  konkursu,  będzie  nieco  inna
procedura, przysługuje takie prawo. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Mam informacje dla Pani Przewodniczącej, na jednej
z  sesji  nadzwyczajnej  dotyczącej  zabezpieczenia  środków  na  dostosowanie  pomieszczeń  w
Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Punktu Przedszkolnego  była potrzeba zwiększenia środków i była
informacja, że została zgłoszona do przetargu tylko jedna oferta. Pani Radna miała uwagi dotyczące
tego, że my stawiamy zbyt wygórowane wymogi, ponieważ było zacytowane stwierdzenie – „o
zamówienie  mogą  ubiegać  się  wyłącznie  zakłady  pracy  chronionej  oraz  wykonawcy,  których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie…”

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  – Mystkowska  –  To  było
pytanie, a nie stwierdzenie.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  My nie  stawialiśmy takich  wymogów,  w  druku
ogłoszenia było wyraźnie wpisane „nie”, czyli tego wymogu nie było.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dobrze,  ale  to  już  było  załatwione
wcześniej?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Nie, teraz jest wyjaśniona. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Było już mówione na komisji którejś o tym. 

 Do punktu 22

Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki 



 


