
Protokół Nr LXXIII/2018 

z posiedzenia LXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie 

VII kadencji z dnia 21 marca 2018 roku. 

  

Stan – 15 

Obecni – 10 

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 18:00, a zakończono o godzinie 18:30. 

  

Do punktu 1 

Otwarcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W związku z wnioskiem Pana Burmistrza o 

zwołanie sesji nadzwyczajnej otwieram obrady LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej VII 

kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam Zastępcę Burmistrza Panią Halinę 

Fijałkowską, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Panią Kadrową Annę Wilińską, witam 

Adwokata Pana Tomasza Stefaniaka, witam koleżanki i kolegów radnych, 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 – Proponuję jeszcze drobną zmianę w 

porządku, żeby wprowadzić jako punkt 4 „wybór członków komisji spośród członków Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu, członków Komisji ds. przyznawania dorocznych nagród Miasta 

Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”, 

ponieważ uchwała została podjęta, a wczoraj na Komisji Edukacji umknęło to nam, w związku z 

tym, wybralibyśmy dzisiaj trzech przedstawicieli. Poproszę o przegłosowanie mojego wniosku.  

 

Za przyjęciem wniosku o wprowadzenie punktu głosowano następująco: 

   Za- 10   Przeciw-0   Wstrzymało się-0  

Punkt został wprowadzony do porządku obrad.  

 

 



Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku.  

Za przyjęciem porządku obrad  głosowano następująco: 

  

                        Za- 10                           Przeciw- 0                              Wstrzymało się-0 

Porządek obrad został przyjęty.  

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze. 

4. Wybór członków Komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród Miasta Gostynina za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  

5. Sprawy różne.  

 

Do punktu 3  

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Projekt uchwały wszyscy otrzymali mailem 

i w wersji papierowej, oddaję głos Panu Burmistrzowi.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Ja oddam głos Pani Sekretarz i Pani Annie Wilińskiej. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Szanowni Państwo, projekt uchwały, który został przesłany 

7 dni wcześniej, dotyczy podziału Miasta Gostynina na okręgi wyborcze. Wcześniejsza, 

macierzysta uchwała była podejmowana w 2012 roku, ona  w związku z podjęciem uchwały na 

dzisiejszej sesji, jeśli ewentualnie zostanie ta uchwała podjęta, utraci swoją moc. Uchwała dotyczy 

podziału na okręgi wyborcze, ich granice i numery, oraz liczbę radnych wybieranych w każdym  z 

tych okręgów wyborczych. W załączniku do uchwały znajdują się numery okręgów wyborczych, 

granice poszczególnych okręgów, czyli poszczególne ulice wymienione w pełnej nazwie oraz liczbę 

wybieranych radnych w każdym z tych okręgów wyborczych. Okręgów wyborczych mamy 15, w 

każdym z nich będzie wybierany jeden radny. Jednomandatowe okręgi wyborcze jak Państwo 

widzą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z ustawą, nie ma możliwości innego 

podziału w gminach do 20 tys. mieszkańców, a my taką gminą jesteśmy. W uzasadnieniu do 

niniejszej uchwały przywołane są przepisy prawne na podstawie których, ta dzisiejsza uchwała 

będzie podejmowana i w związku z tym, że na końcu, w ostatnim zdaniu jest zawarta informacja, że 

przekładany projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, dla przeprowadzenia  wyborów  do Rady 

Gminy, był konsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym i z Komisjami Rady, jest propozycja, 

abyśmy słowa „ i z Komisjami Rady” wykreślili, w uwagi, na to, że nie było takich konsultacji. 

Oczywiście przesłaliśmy Państwu uchwałę wraz z uzasadnieniem, natomiast dzisiaj procedujemy 



nad jej kształtem. Proszę Państwa w załączniku do uchwały jak i w uzasadnieniu znajdujecie 

Państwo nazwę ul. 18 Stycznia, w uzasadnieniu brakuje wymienienia tej ulicy, natomiast w 

granicach okręgu wyborczego nr 15 jako pierwsza występuje ulica 18-go Stycznia oraz również w 

załączniku do uzasadnienia w okręgu 15. W związku z faktem, że Wojewoda Mazowiecki wszczął 

postępowanie w sprawie uchylenia uchwały podjętej przez Radę Miejską w Gostyninie w grudniu 

2017 roku, w sprawie nadania ul. 18-go Stycznia i jednocześnie wstrzymał wykonanie tej uchwały, 

chociaż została opublikowana w Dzienniku Województwa Mazowieckiego, obowiązującą nazwą 

ulicy na dzień dzisiejszy, czyli dzień  podjęcia uchwały jest 1-grudnia 1939 roku. Powiem Państwu 

dlaczego – z uwagi na to, że Wojewoda Mazowiecki działając na podstawie ustawy o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych,  

jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zwrócił się 

z prośbą o wydanie opinii w sprawie uchwały podjętej przez Radę Miejską 28 grudnia ubiegłego 

roku w sprawie zmiany nazwy ulicy, dokładnie chodzi o uchwałę 360/LXX/2017. W dniu 

dzisiejszym  ostrzyliśmy treść pisma Wojewody Mazowieckiego skierowanego do  Jarosława 

Szarka Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Zarządzeniem zastępczym z dnia 13 

grudnia Wojewoda zmienił dotychczasową nazwę ulicy położonej w Gostyninie 18 Stycznia (1945 

roku), na 1 Grudnia 1939 roku, przedmiotową uchwałą Rada Miejska dokonała zmiany nazwy ulicy 

z 1 Grudnia na ul. 18 Stycznia z nowym uzasadnieniem, co budzi wątpliwości co do jej zgodności z 

prawem. W podpisie Wojewoda Zdzisław Sipiera. Znajduje się tutaj również zwrotne 

potwierdzenie odbioru, które dowodzi, że w dniu 29 stycznia wniosek o wydanie opinii dla 

Wojewody Mazowieckiego wpłynął do Instytutu Pamięci Narodowej. W związku z tym, 

skierowanie wniosku o opinie wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej przez Radę Miejską, czyli 

nadal obowiązuje nazwa ul. 1 Grudnia 1939 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Jeszcze mamy trochę czasu do 

obwieszczenia, na którym będą umieszczone nazwy ulic. Musimy przyjąć stan prawny jaki istnieje 

w tej chwili.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Proszę Państwa sprawa była konsultowana w prawdzie 

telefonicznie i na piśmie też, którą nazwę ulicy mamy dzisiaj uznać, bo faktycznie doszło do 

pewnego paradoksu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, jeżeli zostanie ta stara nazwa ulicy, że 

uchwała zostanie w całości uchylona, co spowoduje, że Państwo będziecie musieli raz jeszcze 

uchwałę uchwalać. 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Niekoniecznie, bo tam jest 60 dniowy termin, więc być może 

następny raz byłby już po terminie i wówczas okręgi wyznaczyłby Komisarz Wyborczy. Czysto 

technicznie wygląda to w ten sposób, że Wojewoda Mazowiecki 13 Grudnia wydał zarządzenie 

zastępcze zmieniając nazwę ulicy na ulicę 1 Grudnia. 28 Grudnia Rada Miejska podjęła decyzję, 

żeby tą zmienioną przez Wojewodę nazwę zmienić na 18 Stycznia. Ta uchwała została przekazana 

Wojewodzie, dotarła do Wojewody 8 stycznia 2018 roku i wtedy zaczął biec 30-dniowy termin do 

stwierdzenia nieważności tej uchwały. Z tym, że zgodnie z przepisami ustawy dekomunizacyjnej, 

żeby stwierdzić nieważność tego typu uchwały musi mieć opinie IPN Wojewoda, a zwrócenie się o 

tą opinię wstrzymuje bieg 30-dniowego terminu. Wojewoda wszczął postępowanie o czym nas 

powiadomił, ale nie powiadomił nas o tym, że zwrócił się do IPN. My nie mieliśmy żadnej wiedzy, 

że do IPN Wojewoda się zwrócił i że ten termin uległ zawieszeniu. Na skutek intensywnych działań 



ze strony Pana Burmistrza udało nam się w dniu dzisiejszym uzyskać pismo Wojewody z którego 

wynika, że zwrócił się do IPN w terminie jeszcze 30-dniowym biegnącym, a wiec on uległ 

zwieszeniu dopóki nie będzie informacji z IPN, a mamy pewne wiadomości, że póki co, tej opinii z 

IPN-u nie ma. Skoro wszczynając postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały, Wojewoda 

wstrzymał wykonanie tej uchwały, to póki co obwiązuje cały czas zarządzenie zastępcze z 13-go 

grudnia 2017 roku nadające tej ulicy nazwę 1 Grudnia 1939 roku. To nie znaczy, ze uchwała z 28 

grudnia została już uznana za nieważną – jej wykonanie jest po prostu wstrzymane, ale dopóki ten 

termin nie minie, czyli dopóki Wojewoda nie otrzyma odpowiedzi z IPN i albo stwierdzi 

nieważność, albo ten termin ekspiruje, to nie będziemy mogli mówić o tym, że nasza uchwała z 28 

Grudnia 2017 roku obowiązuje, a więc ta ulica  nazywa się 18 Stycznia. Mamy taki stan, że 

wykonanie tej uchwały zostało wstrzymane, a wiec mamy do czynienia z sytuacją, kiedy 

obowiązuje Zarządzenie Zastępcze Wojewody z 13-go Grudnia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy IPN obowiązuje kodeks  postępowania 

administracyjnego, bo to może teraz wisieć pół roku? 

Adwokat Tomasz Stefaniak– Zgodnie z Ustawą dekomunizacyjną mają miesiąc, a w sprawach 

szczególnie skompilowanych dwa miesiące. Miesiąc minął 28 lutego, tylko, że ustawodawca nie 

wskazał też konsekwencji niewydania tej opinii w terminie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Póki co, musimy podjąć uchwałę, 

podejmiemy ją w takiej wersji w jakie ona jest w tej chwili przygotowana, bo nie ma innego 

wyjścia. 

 

Adwokat Tomasz Stefaniak – To jest kwestia czysto techniczna, bo jest to granica naszego okręgu 

wyborczego i z tej uchwały nie wynika, czy ta ulica ma taką, czy inną nazwę.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Jest jeszcze jedna kwestia, którą musimy 

wyjaśnić, wpłynęło pismo Komisarza Państwowej Komisji Wyborczej, które nam mocno 

komplikuje sprawy – z jednej strony Rada ma podjąć uchwałę co do ustalenia okręgów wyborczych, 

a z drugiej strony Państwowa Komisja Wyborcza nakłada nam „kaganiec”, prosiłbym o 

przedstawienie. 

 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska –Państwowa Komisja Wyborcza przysłała pismo, zwracając 

się do Komisarza Wyborczego, oczywiście wszystkie pisma trafiły do Burmistrzów Miast i Gmin  i 

Prezydentów Miast, jako organów, które będą organizowały wybory, przed przygotowaniem 

uchwał w sprawie podziału gmin na okręgi, a za 30 dni  na obwody głosowania. Komisja Wyborcza, 

przedstawiła swoje stanowisko, że jakiekolwiek zmiany wprowadzane w uchwałach, dotyczących 

podziału gminy na okręgi wyborcze, a taką uchwałę Rada Miejska podjęła w 2012 roku, mogą być 

wprowadzane tylko i wyłącznie w przypadkach, o których stanowi ustawa. Wymienię  te przypadki: 

 w przypadku zmiany w podziale terytorialnym państwa, 

 zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, 

 zmiany liczby mieszkańców danej gminy,  

 zmiany liczby radnych w razie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach 

wyborczych. 

Żadna z tych przesłanek, u nas nie występuje, w związku z tym, informacja, która przyszła z 

Państwowej Komisji Wyborczej jest obligatoryjna i nie jesteśmy władni, aby ją zmienić.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Przeczytam jeszcze jeden, według mnie 

istotny zapis „ na podstawie tej regulacji rady gminy (miast) upoważnione są do dokonania zupełnie 



innego podziału na okręgi wyborcze, jeżeli dotychczasowy podział spełnia wymogi Kodeksu 

wyborczego”, czyli musimy podjąć , taka samą uchwałę jak była.  

 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska- Jedyną różnicą, która będzie tutaj wprowadzona, bez 

względu na to czy zmiany zaszły, czy nie, oczywiście jeżeli nie zaszły zmiany wymienione w 

artykule 421 ustawy Kodeks Wyborczy, które wymieniliśmy wyżej i w związku z tym przyjmuje 

się uchwałę w dotychczasowym brzmieniu, u nas ta zmiana polega jedynie na tym, że 

dotychczasowe ulice zastąpione będą nowymi nazwami i one znalazły się w granicach okręgów, 

czyli z dniem dzisiejszym jesteśmy zobowiązani nazwę ul. 18  stycznia, zmienić na 1 Grudnia 1939 

roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli to będzie jako autopoprawka? 

 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Autopoprawka będzie polegała na tym, że ilekroć w tej uchwale jest 

mowa o ulicy 18 Stycznia - będzie ten tekst zastąpiony  1 Grudnia 1939 roku. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –W uzasadnieniu również należałoby dopisać, że w uchwale 

dokonano zmiany w nazewnictwie ulic: ul. Leona Rewekanta zastąpiono ul. Karola Mikulskiego, ul. 

18  Stycznia zastąpiono ul. 1 Grudnia 1939 r., zaś ul. Władysława Figielskiego zastąpiona ulicą 

Podpułkownika Zygmunta Kostkiewicza. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli w uzasadnieniu do uchwały jest 

autopoprawka i w załączniku do uchwały również autopoprawka.  

 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska –I słowa „i z Komisjami Rady” – chodzi o to, że była uchwała 

konsultowana z Krajowym Biurem Wyborczym jak najbardziej tak, natomiast z Komisjami Rady 

wykreślamy. 

 

Adwokat Tomasz Stefaniak– To może ja podsumuję: generalnie dwa ostatnie akapity 

uzasadnienia brzmiałby „w uchwale dokonano zmiany w nazewnictwie ulic: ul. Leona Rewekanta 

zastąpiono ul. Karola Mikulskiego, ul. 18  Stycznia zastąpiono ul. 1 Grudnia 1939 r., zaś ul. 

Władysława Figielskiego zastąpiona ulicą Podpułkownika Zygmunta Kostkiewicza. Zmian w 

nazewnictwie ulic dokonano zgodnie z Zarządzeniami Zastępczymi Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic. Przedkładany projekt podziału gminy na 

okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy konsultowany był z Krajowym 

Biurem Wyborczym”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Może najpierw przegłosujemy autopoprawki.  

 

Za przyjęciem powyższych, zgłoszonych autopoprawek głosowano następująco: 

 

   Za- 10   Przeciw- 0   Wstrzymało się- 0 

 

Autopoprawki zostały przyjęte.  

 

Za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami głosowano następująco: 

 

Za- 10   Przeciw- 0   Wstrzymało się- 0 

 

UCHWAŁA NR 381/LXXIII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

 



Do punktu 4  

 

Wybór członków Komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród Miasta Gostynina za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W załączniku do uchwały Nr 

377/LXXII/2018 w § 4 w skład komisji wchodzą: Naczelnik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta 

Gostynina właściwy do spraw kultury, trzech radnych rekomendowanych przez Komisję Edukacji, 

Kultury i Sportu. Zgłosimy kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki zgłosił Radnego Michała Bartosiaka na 

Przewodniczącego Komisji.   

Radny Michał Bartosiak wyraził zgodę. 

Radny Michał Bartosiak zgłosił radną Wiesławę Radecką. 

Radna Wiesława Radecka wyraziła zgodę.  

Radny Michał Bartosiak zgłosił radną Magdalenę Augustyniak. 

Radna Magdalena Augustyniak wyraziła zgodę.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie 

listy.  

Za wnioskiem o zamknięcie listy głosowano następująco:  

Za- 10   Przeciw- 0   Wstrzymało się- 0 

 

Lista została zamknięta.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Teraz przystąpimy do przegłosowania trójki 

zgłoszonych kandydatów, możemy przegłosować całą trójkę Panie Mecenasie?  

 

Adwokat Tomasz Stefaniak –Zasada jest taka, że przeprowadza się wybory tajne, ale jak jest 3 

kandydatów na 3 miejsca. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli możemy przegłosować. 

 

Adwokat Tomasz Stefaniak– Tylko z tego co zrozumiałem Pana Przewodniczącego, to Komisja 

miała rekomendować?  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Trzech przedstawicieli rekomendowanych 

przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

Adwokat Tomasz Stefaniak – A teraz z tego co widzę, występujecie Państwo jako Rada Miejska, 

a nie jako Komisja. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – A czy to jest błąd? 



Adwokat Tomasz Stefaniak – Skoro z uchwały wynika, że to Komisja Edukacji miałaby 

rekomendować.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Mamy członków Komisji Edukacji. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –Niech 

zagłosuje Komisja Edukacji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Możemy zrobić tak, że Komisja Edukacji 

rekomenduje trzech przedstawicieli w tym punkcie, Przewodniczący Komisji Edukacji przedstawi 

kandydatury i jeżeli jest to wielki problem prawny, to możemy unieważnić poprzednie głosowanie.   

 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Dla mnie nie jest to wielki problem, ale skoro uchwała mówi, że 

rekomenduje Komisja, to powinna rekomendować Komisja.  

 

Radny Michał Bartosiak – Dobrze, to przełóżmy to na kolejną Komisję Edukacji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli wniosek jest taki, żeby przełożyć 

głosowanie nad wyborem członków na posiedzenie Komisji. Niepotrzebnie był punkt wprowadzany.   

 

Za wnioskiem o odłożeniu głosowania na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

głosowano następująco:  

 

  Za- 9    Przeciw- 0    Wstrzymało się – 1  

 

Wniosek został przyjęty. 

 

Do punktu 4  

 

Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zamykam obrady LXXIII nadzwyczajnej 

sesji  Rady Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

         Andrzej Robacki  

 

 
   

 
 

 

 


