
Protokół Nr LXXIV/2018 

z posiedzenia LXXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie 

VII kadencji z dnia 4 kwietnia 2018 roku. 

 

  

Stan – 15 

Obecni – 10 

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:50. 

  

Do punktu 1 

Otwarcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady LXXIV 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 Prezesów wszystkich spółek, 

Witam Panią Kierownik MOPS Renatę Zagórską, witam wszystkich gości, 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.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku.  

Za przyjęciem porządku  głosowano następująco: 

  

                        Za- 10                        Przeciw- 0                              Wstrzymało się-0 

Porządek obrad został przyjęty.  

  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 



5. Informacja na temat funkcjonowania spółek miejskich: 

 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. 

 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 

 Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

 Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” sp. z o.o. 

 Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” sp z o.o.   

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2017 

rok. 

7. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych 

na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

miasta Gostynina na 2018 rok. 

8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Gostynina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.  

11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.  

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej  ds. 

wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad.  

 

Do punktu 3  

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Przedstawił sprawozdanie za okres od dnia 23 lutego 2018 

roku do 26 marca 2018 roku – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska –Chciałabym 

dopytać, str.2 pkt. 7 – udzielono zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji na zmianę 



sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku 3-go Maja 14, o który 

lokal chodzi i skąd taka decyzja?.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odpowiem od razu. Przypomnę, że w zeszłym roku 

zakończyliśmy remont kamienicy 3-go Maja 14, jest to pierwszy lokal po prawej stronie od ul. 3-go 

Maja, miał on charakter usługowy, zmieniliśmy decyzję  z uwagi na zapotrzebowanie miasta na 

lokale mieszkalne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Jest to lokal o 

który wielokrotnie starały się organizacje pozarządowe? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – To nie chodzi o ten lokal.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska– Teraz strona 5 

– wszczęto postępowanie na organizację 4 seansów kina plenerowego, chciałabym dopytać jakie 

koszty przewidujemy na to zadanie? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ale są to środki 

przewidziane w budżecie profilaktyki, odpowiem potem.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Punkt 4 str. 7 

– akt notarialny sprzedaży nieruchomości, chciałabym poznać kwotę?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Też podamy później.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska–Jeszcze kwestia 

zajęcia pasa drogowego, nie jestem specjalistą, ale mam nadzieję, że pracownicy Urzędu Miasta 

sprawdzają odtworzenie istniejącej kostki brukowej, bo na pierwszy rzut oka, wygląda to tak, że 

dwa, trzy opady deszczu i kostka nam się pofaluje. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – W którym miejscu? 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - Na ulicy 3-go 

Maja była kładziona jakaś instalacja i mam wrażenie, że nie do końca ona jest odpowiednio 

odtworzona. Jeszcze strona 18 – powołanie Zespołu powypadkowego, gdyby udało się coś więcej 

powiedzieć.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pracownik Urzędu Miasta został ugryziony przez psa, jest 

procedura, że musieliśmy powołać zespół powypadkowy.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - Str. 19 

przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność  

Gminy Miasta Gostynin –chciałabym dowiedzieć się ze dwa zdania w tym temacie, jest to akapit 4. 

Radna Magdalena Augustyniak – Mam pytanie odnośnie przeprowadzenia postępowania na 

opracowanie audytu bezpieczeństwa i informacji, chciałabym się dowiedzieć jaki był koszt tego 

opracowania?, wiem, że były składane wnioski, deklaracje  o przeniesienie dzieci do klas IV do SP 

5 i chciałabym się dowiedzieć ile takich deklaracji zostało złożonych? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Klasy IV? 

Radna Magdalena Augustyniak – Tak, ale jeżeli są jeszcze inne, to też poproszę o odpowiedź.  



Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie 14.  

 

Do punktu 4  

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Interpelacje pisemne nie wpłynęły, czy są 

zapytania?  

Radna Wiesława Radecka – Panie Burmistrzu, na odcinku między sklepem Biedronka, a SP3 na 

pasie zielni  jest ogromna ilość psów, już kiedyś zaznaczałam, pojemniki  na śmieci istnieją tam, ale 

gdyby można było postawić dodatkowy pojemnik na odchody psie, ewentualnie tabliczki i 

prosiłabym, aby po zimie zainterweniowały tam nasze służby sprzątające. 

Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Chciałam dopytać o 

scenę plenerową, z tego co pamiętam, była jakaś informacja, że wpłynęła oferta na 80.000,00 zł., 

taka też kwota była zagwarantowana w budżecie i Pan Burmistrz w sprawozdaniu wspomniał, że 

ogłoszono 3 przetarg na organizację, który nie wyłonił wykonawcy – możemy dowiedzieć się 

czegoś więcej w tej kwestii? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Proszę Państwa, przypominam ostatnie posiedzenie, kiedy 

rozmawialiśmy o Miejskim Centrum Kultury, główna wnioskodawczyni, liderka Pani Agnieszka 

Korajczyk – Szyperska stwierdziła, że może poczekajmy z budową mini sceny na czas, gdy trwają 

rozmowy o modernizacji Domu Kultury.   

Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Czyli to była podstawa 

do tego, aby nie wyłonić firmy? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Tak.  

Radna Wiesława Radecka – Jeszcze jedno pytanie odnośnie monitoringu, jaki jest zakres 

postępowania w tym kierunku?, na ostatniej komisji rozmawialiśmy również w sprawie 

przygotowania projektu uchwały odnośnie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta po godzinie 

22, chciałabym, żeby taki projekt był przygotowany.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus –Panie Burmistrzu, na Pańskim fanpage 

z 26 marca pt. „Remont Ulicy Nowej” pisze Pan: „po tygodniach dyskusji i moich wniosków o 

zwiększenie funduszy na ten cel udało się wypracować kompromis, cieszę się bardzo, że inwestycja, 

która od dłuższego czasu była punktem spornym wreszcie dojdzie do skutku”. Gdyby Pan mógł 

udzielić rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o tygodniowe dyskusje, które Pan prowadził i wnioski, które 

Pan na ten temat składał.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Z chęcią odpowiem.  

 

 

 

 



Do punktu 5  

Informacja na temat funkcjonowania spółek miejskich. 

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 

Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Władysław Dziachan –Przedstawił 

informację dotyczącą funkcjonowania spółki MPK – treść informacji stanowi załącznik do 

protokołu. 

Radny Witold Dalkowski - Około półtora, czy rok temu pytałem o kanalizację na ul. 18-go 

Stycznia, od Domu Kultury do wiaduktu, czy jest jakiś postęp w tej sprawie?  

Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Władysław Dziachan– ul. 18 stycznia 

jeśli chodzi o kanalizację jest zapełniona, tam cześć posesji ma kanalizację od tyłu, wzdłuż tej 

części o której mówimy, wzdłuż ulicy 18-go Stycznia  nie ma kanalizacji i jest to bolączka za 

ciężkie miliony. Tam nawet nieduża awaria wiąże się z bardzo poważnymi kosztami. Gdybyśmy 

chcieli zrobić tę kanalizację, to się wiąże z  kosztem kilku milionów złotych, w tej chwili jest to 

niewykonalne, biorąc pod uwagę wydatki, które nas czekają w związku z konieczną modernizacją 

oczyszczalni, chyba że stalibyśmy się w jakiś sposób beneficjentami jakiś nadzwyczajnych środków 

finansowych. 

Radny Witold Dalkowski  - Mieszkańcy czekają nie od roku nie od dwóch.  

Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Władysław Dziachan – Wiem o tym, tam 

mieszka jeden z naszych pracowników, Zastępca kierownika oczyszczalni, także wiem o tym, ale 

jest gradacja potrzeb -  teraz temat oczyszczalni jest absolutnie pierwszoplanowy i pewne rzeczy 

oczywiście musimy robić, tak jak np. modernizacje przepompowni, bo jest to temat, który kosztuje 

nieporównywalnie mniejsze pieniądze, a jest też bardzo ważny (jedna z przepompowni jest w 

pobliżu na placu PKS). Duże przedsięwzięcia są tematem na razie niewykonalnym. Oczywiście 

gdyby się okazało, że ruszą dotacje unijne, ale niestety na zadania 2.3 wodno-kanalizacyjne na razie 

nie ma środków unijnych – jeśli się pojawią, to w pierwszej kolejności będziemy aplikować o nie w 

związku z oczyszczalnią ścieków. Wkrótce wykonamy pewnie studium wykonalności i będziemy 

działać, jeśli tylko pojawią się sygnały o środkach unijnych, na razie nie ma ich, są sygnały, że 

mogą się pojawić na początku przyszłego roku lub pod koniec tego roku.  

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 

Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Szymon Nieć–przedstawił 

informację dotyczącą funkcjonowania spółki MPEC– treść informacji stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Dopytam tylko Panie Prezesie jak to 

przełoży się na podwyżkę dla mieszkańców?  



Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Szymon Nieć – Na tą chwilę 

podwyżka jest w granicach 6-8%, w zależności od ilości zużytych GJ i mocy jaką dany odbiorca 

deklaruje. Nie są to moim zdaniem duże podwyżki z uwagi na około 40% wzrost cen miału.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Ile wyniesie to w złotych? 

Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Szymon Nieć – Trudno 

powiedzieć. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Jak spółdzielnie do tego podejdą? 

Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Szymon Nieć – Jest kilka 

czynników, jest moc, jest energia, jeżeli chodzi o GJ cena poprzednia wynosiła 30,13 zł. za 

jednostkę, w tej chwili jest 32,43 zł., to jest jeden ze składników. Jeżeli chodzi o moc zamówioną za 

1 MW cena poprzednia była ponad 8.600,00 zł. teraz będzie ponad 9.000,00 zł.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Jak spółka 

zamknęła rok 2017?  

Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Szymon Nieć –Nie mówiłem o 

tym, nie mamy jeszcze zakończonych raportów finansowych, ale w granicach 200.000,00 zł. 

będziemy mieli zysku.  

 

 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz –

Przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania spółki MTBS – treść informacji stanowi 

załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska–Chciałabym 

dopytać Panie Prezesie  w kwestii opieki nad placami zabaw, z tego co pamiętam była 

przekazywana dodatkowa kwota 54.000,00 zł?   

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz – Mniej, 

26.000,00 zł. w zeszłym roku?  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - Ale na ten rok, 

pamięta Pan Burmistrz jaki był wniosek? 

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz – Ja 

mam materiały, my wyliczyliśmy 43.800,00 zł. i w tabeli przedstawiłem szczegółową specyfikacje 

z tym że, są zinwentaryzowane koszty osobowo – rzeczowe, koszty związane z bieżącą naprawą 

uszkodzeń, są wykazane koszty roczne, ja przedkładałem to na komisję i jest to podzielone na 12 

miesięcy.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Jak to 

wychodzi miesięcznie?  

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz –

Miesięcznie wynosiło to na tym poziomie, co wnioskowaliśmy, czyli 3.600,00 zł. netto. Jest to 



poziom, który wykazywaliśmy w zeszłym roku. Wiem, że budzi to trochę emocji, że chcemy jakąś 

odpłatność, ale te place zabaw znajdują się na terenach, którymi my nie administrujemy. Ja nie 

mogę wydatkować środków na majątek nie spółki. W chwili obecnej mimo, że umowy jeszcze nie 

podpisywaliśmy, wymieniałem już ogrodzenie, tablice, będziemy musieli dowieść piasku, zrobić 

nasadzenia, wcześniej była taka informacja, że czasami korzystają z tych urządzeń osoby dorosłe, 

tych śmieci się gromadzi. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Place były 

ubezpieczone, od czego one były ubezpieczone?  

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz –  My 

realizujemy praktycznie drobne naprawy i kalkulacja w kosztorysie jest spójna z treścią umowy, 

która była zawarta w zeszłym roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Zarządzacie 

Państwo 3 czy 4 placami zabaw z Budżetu Obywatelskiego?    

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz – W 

zeszłym roku zarządzaliśmy akurat 3 dodatkowymi  placami zabaw, natomiast odpłatność nie 

wzrośnie jeżeli dojdzie inny plac zabaw.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska– Czyli za 

Zazamcze pokrywacie z własnych środków, w Pańskim sprawozdaniu ujęte jest Zazamcze, więc 

pytam, czy to też są środki na utrzymanie tego placu zabaw?   

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz –  Ale 

Zazamcze jest w naszych zasobach, wchodzi to akurat we Wspólnoty Mieszkaniowe myśmy 

doposażyli ten plac zabaw i za to kosztów nie ma. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska–Pan Burmistrz 

wspomniał 43.800,00 zł., a w uchwale budżetowej mamy 54.000,00 zł.? 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – 43.800,00 zł. jest netto.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –Bo jest przeniesienie z innego rozdziału. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - Rozumiem, 

pytam tylko o konkretną kwotę.  My jako mieszkańcy czy z budżetu wydajemy kwotę 54.000,00 zł., 

a nie 43.800,00 zł., kwotę brutto, operujemy kwotami, które wydajemy.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –My jako urząd informowaliśmy o tym na komisach 

ostatnio, to jest kwota netto.  

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz – 

Poziom obsługi tych placów zabaw jakie spółka reprezentuje można zaobserwować od czerwca do 

grudnia zeszłego roku  i do chwili obecnej i naprawdę są okresy w których trzeba częściej tam 

dojeżdżać, poza tym my musimy na bieżąco sprawdzać te urządzenia, jest prowadzona ewidencja 

książkowa, druga sprawa robimy również przeglądy placów zabaw. 

Radna Wiesława Radecka –Panie Prezesie mam dwa pytania, jaka jest sytuacja w nowym bloku 

na Zazamczu, chodzi mi o dewastację i utrzymanie nowego bloku i kolejne pytanie, czy sytuacja na 



ul. Nowej w blokach, bo mieliśmy ten problem na komisji jest już wyjaśniona, czy zostały 

zamontowane domofony, jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy? 

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz – Jeżeli 

chodzi o nowo przejęty blok na ul. Targowej, to obserwujemy, że na początku była pewna trudność, 

zresztą nawet wypowiadałem się, że została potłuczona szyba zbrojona, to zostało zgłoszone policji, 

ustalony został sprawca, w postępowaniu nakazowym spółka ma zaoszczędzone 400 zł.- jest to 

rekompensata wyrządzonej szkody w wyniku  czynu niedozwolonego. W chwili obecnej jest 

wysłane wezwanie do zapłaty, ponieważ osoba przebywa w zakładzie karnym. Innych specjalnych 

zdarzeń nie odnotowaliśmy, czyli uciecha z otrzymania nowych lokali wygasała, na bieżąco 

monitorujemy budynek i na bieżąco lokatorzy zgłaszają drobne usterki, które wykonawca uzupełnia, 

nic złego na razie się nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o ul. Nową, to budynek Nowa 1 jest 

budynkiem Gminy Miasta Gostynina, natomiast Nowa 2 jest to budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, 

zostały założone domofony w obu budynkach. Z Gminą Miasta Gostynina przesiedlamy lokatorów 

z ostatniej kondygnacji, ten proces trwa i my na bieżąco monitorujemy te kwestie, nawet wczoraj 

była wizyta dzielnicowego. Pan dzielnicowy wykazał chęć uczestniczenia w zebraniu wspólnoty 

mieszkaniowej, czyli sytuacja jest opanowana i nic złego się nie dzieje, Była kontrola Państwowej 

Straży Pożarnej, stwierdzone nieprawidłowości na bieżąco ustaliliśmy, natomiast kwestie, które są 

do uzupełnienia, to mamy uzgodnione terminy ze Strażą  Pożarną, chodzi o wyłącznik główny 

prądu, jest wyłącznik główny prądu, ale jest on powrotny i w chwili obecnej to nie koresponduje z 

aktualnymi przepisami. Został zlecony projekt, ponieważ trzeba zrobić projekt w obu budynkach  

wraz z kosztorysem, wszystkimi pozwoleniami i myślę, że do sierpnia wyrobimy się, bo taki termin 

został ze Strażą uzgodniony.  

Radna Wiesława Radecka – Czy nie ma zaległości w płatnościach w nowym bloku? 

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz – Nie 

odnotowałem takich problemów, nie mam ewidencji bieżącego podsumowania na koniec marca, ale 

z kontaktów z administratorami i księgowością nie stwierdzam, żeby były trudności w płatnościach. 

Jeśli chodzi o windykację, to zachęciłbym społeczeństwo do tego, żeby przychodzić, bo 

rozmawiamy spokojnie, udaje się wiele spraw wyprowadzić, a w sumie chodzi o to, żeby ludziom 

nie przysparzać emocji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Panie Burmistrzu ponieważ są kontrowersje 

związane z obsługą placów zabaw, czy dla przejrzystości sprawy nie należałoby ogłosić przetargu z 

pełną specyfikacją, być może Prezes przystąpi do takiego przetargu ofertowego na obsługę tych 

placów, tylko dla przejrzystości sprawy, być może należy tą kwestię rozważyć.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Dla przejrzystości placu zabaw uważam, że należy te 

place zabaw sprzątnąć, żeby było przejrzyściej na placach zabaw, bo faktycznie Państwo zgłaszacie 

nam uwagi, Państwo piszecie do nas, portale różne wypisują zapytania o  udzielenie informacji, my 

rozkładamy ręce, bo to jednak wszystko kosztuje. Myślę sobie, że to co przedstawił Pan Prezes to 

rzetelne informacje, bardzo dokładne wyliczenia i uważam, że jeśli Państwo doszukujecie się tutaj 

jakiejś nieprzejrzystości, to ja nie wiem o czym my tutaj mówimy. Za chwilę powstaną kolejne 

place zabaw i co?, żeby utrzymać place zabaw, musimy tymi placami się po prostu zająć, a uważam, 

że MTBS jako spółka miejska, która zadeklarowała chęć współpracy i pomocy, jest tego bardzo 



dobrym przykładem, żeby MTBS powierzyć to zadanie. Przetarg można ogłosić, ale to wydłuży 

czas o kolejne tygodnie, miesiące.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Rozumiem doskonale argumenty Pana 

Burmistrza, ale dla zwykłego przekonania i mieszkańców i Prezesa, a może Prezes pomniejszy te 

koszty, a może będą większe, może w przetargu wyjdzie 58.000,00 zł., a nie 54.000,00 zł., myślę, 

że może warto byłoby sprawdzić, czy intencje Prezesa, myślę, że były prawidłowe.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Myślę, że są w 100%.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska–Chciałam 

zaznaczyć, że jest to kwota 4.500,00 zł. brutto, więc tak naprawdę sądzę, że  firm, czy instytucji, 

które chciałyby takie pieniądze miesięcznie zarabiać byłoby dużo więcej i generalnie chodzi o to, 

żeby szukać racjonalnych rozwiązań i oszczędzać środki, jeśli jest taka opcja.  

 

 Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.  

 

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Rafał Różański - Przedstawił 

informację dotyczącą funkcjonowania spółki MCH „Stara Betoniarnia”– treść informacji stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radny Witold Dalkowski –Mam pytanie do Prezesa Różańskiego i do Prezesa MTBS – Chodzi o 

psie odchody, czy są jakieś pojemniki postawione przez spółki, nie można było tego zrobić z 

budżetu ponieważ brakowało konsultacji, uważam też, że Prezesi powinni postawić ławeczki przy 

MCH dla starszych ludzi, którzy noszą ciężkie siatki. Jest brud, wokół placu zabaw są psie odchody, 

po weekendzie na całej długości ul. Bierzewickiej, ul. Ziejkowej itp. 

Prezes Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konrad Wilkanowicz – Na 

zebraniach wspólnot mieszkaniowych temat psich odchodów był poruszany w różnych zasobach np. 

Dmowskiego, 3-go Maja, Kościuszki, też na ul. Bierzewickiej i wspólnoty zobowiązały zarządcę 

żeby w pewnych miejscach np. na ul. Ozdowskiego była aż interwencja policji, ponieważ 

właściciele psów wyprowadzają psy nieopodal  placu zabaw, tam postawimy tabliczki, żeby nie 

wprowadzać psów na place zabaw, czyli w tych miejscach, które są newralgiczne,zajmujemy się na 

bieżąco tym problemem w uzgodnieniach ze wspólnotami, natomiast jeśli chodzi koło placu zabaw, 

to rozważę to, jeśli dalej  będę się nimi zajmował, już w ramach tych odpłatności. 

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Rafał Różański - Jeśli chodzi 

o psie odchody to też mogę powiedzieć, że ze względu nawet na nasz wizerunek nie możemy sobie 

pozwolić na to, aby one leżały, jak kosimy trawę, to sprzątamy, więc nie sadzę, żeby to był jakiś 

większy problem. Natomiast co do ławek jest na pewno miejsce też w galerii w centrum, gdzie 

można sobie usiąść, jeśli zrobimy ławki, to żeby nie okazało się, że jest to z niekorzyścią dla 

naszych najemców, chociażby dla cukierni, rozmawiamy również z punktem gastronomicznym na 

najem lokalu, więc oni też postawiliby jakieś swoje stoliki, więc nie chciałbym zrobić krzywdy 

naszym najemcom ustawiając stoliki, ławki na zewnątrz. 

Radny Witold Dalkowski–Stoliki nie, dwie ławki z jednej i drugiej strony. 



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Wspominał 

Prezes, że za 2017 rok zapłacił  równowartość podatku za 4 miesiące, jaka to była kwota?  

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Rafał Różański – Było to w 

granicach 42.000,00 zł.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska– Czyli za 

pozostały okres na podstawie kwoty 42.000,00 zł. zwolnienie było 84.000,00 zł. ?  

Prezes spółki Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Rafał Różański - Tak. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Umorzenie.  

 

 Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” sp z o.o.   

 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Paweł Gostyński -  Przedstawił informację 

dotyczącą funkcjonowania Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek”– treść informacji stanowi 

załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska–Czy wszystkie 

wydarzenia, które są organizowane w Zamku  są płatne, czy może organizujecie Państwo 

nieodpłatne?  

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Paweł Gostyński–Jeżeli są to wydarzenia 

charytatywne, wtedy odbywają się one bezpłatnie dla wynajmującego obiekt, w tym roku odbyło 

się już jedno wydarzenie dla osób chorych, niepełnosprawnych organizowane przez Stowarzyszenie 

św. Brata Alberta, w ubiegłym roku również odbyło się kilka imprez charytatywnych. Imprezy 

miejskie są organizowane bezpłatnie, chociaż to się też zmienia, ponieważ w tym roku 

współpracując z jednostkami miejskimi oczekuję chociaż zwrotów kosztów związanych z 

porządkowaniem sali, żeby nie pogarszać sytuacji spółki, więc jeżeli jednostki miejskie chcą coś 

organizować, to proszę o symboliczny zwrot kosztów utrzymania obiektu, czyli sprzątanie, 

przygotowanie sali.    

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Wspominał 

Pan o stracie 57.000,00 zł., czy na to wpływa też płatność podatku, płacił Pan podatki za 2017 rok? 

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Paweł Gostyński – Wszystkie podatki, płatności 

płacimy w terminie, jesteśmy wypłacalni, nie ma zaległości przeterminowanych.   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - Żadnych 

umorzeń, zwolnień nie było w Państwa przypadku?  

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Paweł Gostyński – Nie.  

Radna Wiesława Radecka –Mam pytanie odnośnie drzwi wejściowych, jest to jeden z 

najstarszych elementów, czy możecie Państwo wnioskować o środki, ponieważ mamy nowy dział 

pozyskiwania środków na dotację, czy ze strony naszego Ministerstwa, czy robicie coś w tym 

kierunku?  



Prezes Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Paweł Gostyński - Temat był już Państwu 

przedstawiany, w tym roku jesteśmy po rozmowach z konserwatorem zabytków z prośbą o pomoc, 

ale niestety nie otrzymamy wsparcia. Działamy z jednostką Urzędu Miasta w sprawie pozyskania 

środków, dodatkowo spółka nawiązała współpracę z firmą zewnętrzną, która monitoruje konkursy i 

wybiera wskazane przez spółkę oferty, także zobaczymy co przyniesie czas.   

Radna Wiesława Radecka -  A czy ktoś robił kosztorys?  

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Paweł Gostyński - Był przeprowadzany kosztorys 

renowacji drzwi.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie pamiętam w którym roku Pan Burmistrz próbował 

zabezpieczyć około 43.000,00 zł.  na renowację drzwi.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 15 min. przerwy.  

 

           (po przerwie…) 

 

Do punktu 6 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za 2017 

rok. 

Kierownik MOPS Renata Zagórska – Przedstawiła informację z działalności MOPS w 

Gostyninie za rok 2017 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do sprawozdania.  

 

Do punktu 7  

Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych 

na terenie Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

miasta Gostynina na 2018 rok. 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Danuta Pilichowicz – Przedstawiła sprawozdanie z 

przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta 

Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Gostynina na 

2018 rok – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do sprawozdania.  

 

 

 



Do punktu 8  

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok. 

Podinspektor ds. profilaktyki uzależnień Teresa Kiereś –Przedstawiała informację z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii za 2017 rok – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 9  

Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wprawdzie ta uchwała nie była opiniowana 

przez komisje, ale była o tym mowa na komisji i w dość szybkim trybie została skierowana pod 

obrady dzisiejszej sesji za co dziękujemy. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.   

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

  Za- 10    Przeciw- 0   Wstrzymało się -0  

UCHWAŁA NR 382/LXXIV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 10  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.  

Opinia komisji: 

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

 Z Wieloletniego planu wykreślić zapis dotyczący „ finasowania zadań inwestycyjnych ze 

środków pochodzących z budżetu Miasta Gostynina”  

 Do Wieloletniego planu dopisać zadania inwestycyjne: 

 Budowa wodociągu w ul. Kolejowej w stronę Stadionu. 

 Budowa kanalizacji w ul. Termalnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy wnioski zostały w przesłanym materiale 

uwzględnione Panie Prezesie?  

Prezes MPK Władysław Dziachan –Wszystkie wzmianki dotyczące ewentualnego finasowania z 

kasy Urzędu Miasta zostały usunięte, natomiast te dwa punkty o których Pan Przewodniczący 

wspomniał zostały wpisane ściśle i zgodnie z zalecaniami Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Budżetu. Dostosowałem się w miarę swoich możliwości do Państwa oczekiwań wyrażonych na 

komisji. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Materiał został przesłany Radnym wcześniej. 

Radni nie zgłaszali uwagi i pytań do uchwały.   

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

  Za- 10    Przeciw- 0   Wstrzymało się -0  

UCHWAŁA NR 383/LXXIV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 11  

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.  

Opinia komisji: 

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

 W rozdziale 75023 z kwoty 154.000,00 zł. zdjąć 14.000,00 zł. pozostawić kwotę 140.000,00 

zł. – wniosek został uwzględniony  w projekcie nr 3. 

 W rozdziale 75085 z kwoty 94.400,00 zł zdjąć 59.400,00 zł. pozostawić kwotę 35.000,00 zł. – 

wniosek nie został uwzględniony w projekcie nr 3 uchwały.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska– Pan Burmistrz nie zaakceptował tego wniosku, w związku 

z czym trzeci wniosek  gdzie 20.000,00 zł., miało być przeznaczone na remont dróg gruntowych 

jest w kwocie 14.000,00 zł., a jeszcze kwota  53.400,00 zł. miała zwiększyć przedsięwzięcie 

budowa lodowiska miejskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki–Tak, to byłyby 4 wniosek. Oddaję głos Pani 

Skarbnik.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak jak powiedzieliśmy, jeden wniosek został 

uwzględniony, zostały dokonane zmiany, mają je Państwo podkreślone. Zwracam się jeszcze do 

Państwa z prośbą o wprowadzenie jednej zmiany, ponieważ Wydział ds. pozyskiwania środków 

zwrócił się o wprowadzenie do planu finansowego projektu realizowanego w Szkole Podstawowej 

Nr 3 „w drodze do sukcesu” kwoty 5.707,00 zł. jeszcze na tej sesji, ponieważ ta kwota miała być 

wydatkowana w miesiącu listopadzie ubiegłego roku, nie została jednak wydatkowana i do końca 

kwietnia Mazowiecka Jednostka zobowiązała nas, abyśmy tą kwotę wydatkowali, ta kwota dotyczy 

zakupu materiałów dydaktycznych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Czyli jest to autopoprawka?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Tak.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W związku z tym, że jest różnica z 

wnioskami komisji otwieram dyskusję.  

Radna Magdalena Augustyniak – Jeszcze raz chciałam złożyć wniosek: z paragrafu 75085 z 

kwoty 94.400,00 zł. zdjąć kwotę 59.400,00 zł. i przeznaczyć 26.000,00 zł. na utwardzenie gruntu na 

ul. Kwiatowej, a resztę kwoty przeznaczyć na lodowisko.  



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Chciałbym obronić swój wniosek i po raz kolejny 

zaapelować o sprawiedliwość. Ponieważ 3 krotnie do tej pory zwracałem się do Państwa z prośbą o 

uwzględnienie prośby pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego o przyznanie podwyżki. 

Trwa to już kilkanaście miesięcy, kiedy żaden wniosek Burmistrza przekazany przez Pana 

Dyrektora nie zyskał Państwa akceptacji. Ja już pomijam rozmowy kuluarowe, bo dzisiaj tych osób 

podczas obrad nie ma, były prowadzone najczęściej z Panem Dyrektorem Michałem Łosiem, 

niestety wszystko pali na panewce, jak to mówią.  Proszę Państwa 8 osób tworzy ten Zespół plus 

Pani, która sprząta.  7 osób, które są zatrudnione w Miejskim Zespole to osoby z niebagatelnym 

doświadczeniem zawodowym, pracujące już ponad 20 lat w swoim zawodzie. Aktualne pensje tych 

osób są proszę Państwa  wręcz skandaliczne  w porównaniu do innych osób, które pracują z takim 

dorobkiem zawodowym. Nie będę wymieniał, kto, co i jak, ale dzisiaj wynagrodzenie zasadnicze  u 

5 osób z tych 7 osób nie wynosi 2.500,00 zł., jest to niewiele ponad najniższą krajową. Proszę 

Państwa, Państwo decydujecie, lodowisko lodowiskiem, przypominam, że miasto złożyło wniosek 

o dofinasowanie, ja nie rozumiem wniosku, żeby zwiększać środki, akurat w tym momencie na 

budowę lodowiska i tak, czekamy na rozstrzygnięcia, czy miasto otrzyma dofinasowanie na budowę 

lodowiska. Od tego trzeba zacząć, jeżeli nie będzie dofinasowania, wtedy możemy się zastanawiać. 

Ul. Kwiatowa, mówimy o tym odgałęzieniu w bok, czy ktoś rozmawiał z tymi ludźmi teraz, czy to 

jest takie pójście „udry na udry”, żeby pokazać, że ja wnioskowałam i ja koniecznie muszę dopiąć 

swego. Uważam, że podwyżki dla tak małej grupy osób  z tak dużym doświadczeniem nie powinny 

podlegać żadnej dyskusji, to nie są nie wiadomo jak duże podwyżki o tym też należy pamiętać. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu dwa tygodnie temu pozytywnie, chyba w 100% zaopiniowała 

mój wniosek, niestety tydzień później było już inaczej na Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Budżetu, dzisiaj widzę, że w dalszym ciągu Państwo uważacie, że jednak nie, że wasze jest 

ważniejsze, pamiętajcie Państwo, że to nie mi robicie przysługę, nie dyrektorowi, ale pracownikom 

tego Zespołu, pracownikom i ich rodzinom. Uważam, że wniosek jest jak najbardziej zasadny.  

Radna Wiesława Radecka – Przyznam rację Panu Burmistrzowi, ponieważ też jestem członkiem 

Komisji Edukacji, też głosowałam za i też zgadzam się z takim stanowiskiem, są u nas Panie 

kolejny raz i zgadzam się z takim stanowiskiem, że Panie są bardzo poszkodowane, wykonują 

bardzo ciężką pracę, jest to zespół tylko 8 osobowy. Przy reformie szkolnictwa, Panie same 

zaznaczały, że ogrom ich pracy się powiększył i uważam, że przy skali inflacji, w ciągu 8 lat panie 

nie miały podwyżki i podczas całej naszej kadencji, jest to bardzo szkodliwe. Jestem przeciw 

zabieraniu tych środków i popieram tutaj Pana Burmistrza. 

Radna Magdalena Augustyniak – Panie Burmistrzu rzeczywiście na komisji podnosiliśmy rękę za 

podwyżkami, ale za podwyżkami, nie kwotowo ile ma być podwyżki i jak najbardziej jesteśmy za 

podwyżkami, tylko, że nie w takiej kwocie. Jeżeli patrzymy od stycznia, a nie powinno moim 

zdaniem być wyrównania za poprzednie miesiące.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – A czemu nie powinno być?  

Radna Magdalena Augustyniak – A czemu ma być, kto kiedykolwiek dostaje podwyżkę z datą 

wcześniejszą, pierwszy raz słyszę. Druga sprawa 800 zł. na osobę, to jest bardzo duża kwota, nie 

wiem, czy ktokolwiek inny ma takie podwyżki i nie wydaje mi się, żeby miał. My jesteśmy jak 

najbardziej za podwyżkami dla Państwa, ale moim zdaniem nie jest to możliwe, żeby w jednym 

roku była taka wielka kwota, jak najbardziej możemy w przyszłym  roku dołożyć i powiem jeszcze 



jedno, na rok 2017 na wynagrodzenia  była zabezpieczona kwota 514.000,00 zł., na rok 2018 jest 

530.000,00 zł., więc ona i tak jest wyższa niż w roku ubiegłym. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chciałem  sprostować, 534.000,00 zł. był projekt, a 

wniosek radnych był o  73.600,00 zł. mniejszy, o tyle Państwo pomniejszyliście środki na Miejski 

Zespół Ekonomiczny.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – To była 

propozycja.  

Radna Wiesława Radecka – Kwota 800 zł. jest kwotą brutto.  

Radna Magdalena Augustyniak – Ja rozumiem, ale kto takie kwoty dostaje? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Wyjaśnię tylko, że  kwotę 800 zloty nie stanowią same 

wynagrodzenia, cześć tej kwoty należy odprowadzić jako płatnik na ubezpieczenie społeczne i na 

fundusz pracy. 

Radna Magdalena Augustyniak – Pani Skarbnik dzieląc to przez 9 miesięcy, jeżeli zaczniemy od 

kwietnia tj. ponad 1000 zł.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Te podwyżki dzieli Pan Dyrektor, nie ja, zostały 

wyliczone wynagrodzenia przez Pana Dyrektora, zwrócił się on do Pana Burmistrza o 

wprowadzenie do budżetu, ja nie przydzielam tych środków, wyjaśniam tylko kwotę  800 złoty 

średnio na osobę, która obejmuje wynagrodzenia osobowe brutto, składki na ubezpieczenie 

społeczne i składki na fundusz pracy.  

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

 

           (po przerwie…) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki–Wznawiamy obrady po przerwie, jesteśmy w 

punkcie rozpatrywania wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu dotyczącego rozdziału 

75085, wniosek był: z kwoty 94.000,00 zł. zdjąć 59.400,00 zł., pozostawić kwotę 35.000,00 zł. 

Zgłaszam wniosek, aby z kwoty 94.000,00 zł. pozostawić kwotę 50.000,00 zł., 26.000,00 zł. z 

pozostałej kwoty przeznaczyć na ul. Kwiatową i 18.400,00 zł. na lodowisko. Ponieważ jest to 

wniosek dalej idący od poprzedniego wniosku, jeżeli nie będzie uwag przystąpimy do 

przegłosowania tego wniosku. 

Radni nie zgłaszali uwagi i pytań do wniosku.  

Za przyjęciem wniosku, aby w rozdziale 75085 pozostawić kwotę 50.000,00 zł., pozostałe       

26.000,00 zł. przeznaczyć na ul. Kwiatową, 18.400,00 zł. na lodowisko  głosowano następująco:  

   Za- 3   Przeciw- 6  Wstrzymało się – 1  

Wniosek nie został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przystępujemy do głosowania wniosku 

pierwszego na kwotę 35.000,00 zł., 26.400,00 zł. na ul. Kwiatową i pozostałą kwotę na lodowisko. 



Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:  

Za – 4   Przeciw- 6  Wstrzymało się- 0 

Wniosek nie został przyjęty.  

Radna Magdalena Augustyniak - Chciałabym złożyć jeszcze jeden wniosek: w rozdziale 75085 

pozostawić kwotę45.000,00 zł., 26.000,00 zł. na ul. Kwiatową, pozostała kwota na lodowisko.  

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

   Za- 6   Przeciw- 4  Wstrzymało się- 0  

Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Z lodowiskiem jest taka historia, że 

prawdopodobnie będzie wniosek, żeby zmienić z piaskowego na betonowe, ale to będzie na komisji. 

W rozdziale 60016 jest zmiana Pani Skarbnik? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –Tak, nie 20.000,00 zł., tylko kwota 14.000,00 zł.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Z przeznaczeniem na utwardzenie drogi 

gruntowej Kraśnicy?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, była kwota 33.000,00 zł. zakupu usług remontowych, 

jest zmienione na 47.000,00 zł.  

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:  

  Za- 10    Przeciw- 0   Wstrzymało się– 0  

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Kolejny wniosek o zwiększenie środków na 

budowę lodowiska, tą różnicę Pani Skarbnik wyliczy, tak?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak i jeszcze wniosek,  który zgłosiłam dzisiaj na projekt, 

musimy wprowadzić kwotę 5.707,00 zł.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Tak, ale to jest jako autopoprawka, 

przegłosujemy to. 

Za przyjęciem wniosku o wprowadzenie kwoty  5.707,00 zł. na projekt głosowano następująco: 

 Za- 10    Przeciw- 0   Wstrzymało się– 0  

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przystąpimy teraz do głosowania całej 

uchwały. 

Za podjęciem uchwały z wnioskami i autopoprawkami głosowano następująco: 

Za- 8    Przeciw- 0   Wstrzymało się– 2 

UCHWAŁA NR 384/LXXIV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  



Do punktu 12  

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Uchwała obejmuje również ujętą kwotę 5.707,00 zł. na 

realizację projektu. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30 marca doszła jeszcze jedna zmiana w 

kwocie 2.512,00 zł. z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia w ramach umowy - zlecenia 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, trzeba będzie jeszcze nanieść te poprawki, które są wprowadzone 

do uchwały budżetowej.    

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 9    Przeciw- 0   Wstrzymało się– 1 

UCHWAŁA NR 385/LXXIV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 13  

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej  ds. 

wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Termin był do końca marca aby złożyć 

sprawozdanie z prac komisji, ale w związku z tym, że wymagane jest dopracowanie pod względem 

prawnym tej uchwały, a właściwie sprawozdania, proponuje się przesunięcie terminu  na koniec 

czerwca tego roku. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały.  

Za podjęciem głosowano następująco: 

Za- 10    Przeciw- 0   Wstrzymało się– 0 

UCHWAŁA NR 386/LXXIV/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 14  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki– Interpelacji nie było, odpowiedzi na 

zapytania udzieli Pan Burmistrz.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Pani Radna Rędzikowska – Mystkowska: jakie środki 

zostaną przeznaczone na kino plenerowe?  -Wpłynęły 3 oferty, pierwsza była na kwotę 13.283,00 

zł., po negocjacjach ustalono kwotę 13.000,00 zł. Firma jest stała, która prowadziła kino plenerowe 



w latach ubiegłych. Proszę o podanie ceny zbycia nieruchomości przy Wyszyńskiego?  - 47.700,00 

zł.  

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości w trybie dzierżawy? – Jest to zarządzenie z 

dnia 21 marca, jest to część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym  2646/4 o 

powierzchni 31 m², jest to grunt położony przy pizzerii Sahara.  

Radna Magdalena Augustyniak pytała w kwestii przeprowadzenia zapytania  ofertowego na 

przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji, jaka kwota? – Koszt opracowania 13.899,00 zł.  

Ilu chętnych uczniów zgłoszono w naborze do klas V Szkoły Podstawowej w Gostyninie? - Zostały 

złożone do klasy IV 24 deklaracje, więc oddział będzie na pewno otwarty, możliwe, że dwa. 

Wiesława Radecka zgłosiła, że między Sklepem Biedronka biega ogromna ilość  psów, czy można 

usytuować tam dodatkowe śmietniczki? – Tak, będziemy zajmować się tą sprawą na wiosnę, mam 

informacje z Wydziału Komunalnego, że również ten teren może być brany pod uwagę.  

Radna Wiesława Radecka  w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Miasta Gostynina, czy 

jest gotowy projekt uchwały? – Z tego co pamiętam, ustalenia były takie, że na najbliższej Komisji 

Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej zostanie temat poruszony, też na Komisji 

Bezpieczeństwa, zostanie przedstawiona opinia prawna przygotowana przez nasz Zespół Prawny. 

Uchwały nie ma jeszcze przygotowanej, chcemy najpierw Państwa zapoznać z możliwościami, 

jakie ma gmina w podejmowaniu uchwał i potem jeśli będzie taki wniosek, my taką uchwałę 

przygotujemy, wiec wniosek jest w realizacji.  

Radna Wiesława Radecka pytała o monitoring miasta? – Miasto wystąpiło do ENERGA 

OPERATOR o aktualizację  warunków technicznych podłączenia kamer monitoringu do sieci 

energetycznej, wystąpiono również do ORANGE POLSKA o przedłużenie  warunków 

technicznych dostępu do infrastruktury technicznej. Obyły się spotkania w Warszawie w Firmie 

ICS POLSKA z udziałem  przedstawicieli Urzędu Miasta, radnych, państwo radni, którzy byli, 

wiedzą na czym polegało spotkanie. Wystąpiliśmy także do firmy SOFNET w Gostyninie o 

wydanie warunków technicznych i dostępu do infrastruktury teletechnicznej, będącej w posiadaniu 

firmy, o tym informowaliśmy już podczas Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 27 

marca 2018 roku. Ponadto jest wniosek, że na najbliższej komisji mamy się tym tematem zająć. 

Radny Krzysztof Markus pytał o informację dotyczącą dyskusji o ul. Nowej zasięgniętą z fanpage? 

– Cieszę się, że fanpage Burmistrza jest odwiedzany przez Radnych, przypominam tylko, że od 

momentu, kiedy w uchwale budżetowej zostały ścięte środki, ja już w grudniu informowałem o tym, 

że miasto stara się o środki, ale również o tym, że kwota, która jest zabezpieczona przez Państwa 

Radnych w budżecie, nie wystarcza, według kosztorysu inwestorskiego zapewniliście Państwo 

środki w 50%. Były 3 przetargi, pamiętam, że praktycznie na każdej komisji, kiedy był temat 

poruszany informowałem o tym, iż środki są niewystarczające i że należy środki na rozstrzygnięcie 

przetargu zdecydowanie zwiększyć i dobrze się stało, ze środki zostały na ten cel zwiększone.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus -  Panie Burmistrzu chodzi o to, że 

chyba od początku byliśmy spójni, co do tego, że tą inwestycję trzeba realizować, natomiast jeśli 

chodzi o środki, które nie były zabezpieczone, to było to związane z dofinansowaniem. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Informowaliśmy już wtedy. 



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus - Tak ale potem gdy środków zabrakło, 

one zostały uzupełnione, tak, czy inaczej inwestycja już rusza i się bardzo cieszę, natomiast te 

wpisy są dość zastanawiające i niepokojące, tak jakby od początku był konflikt, między nami, a 

Panem Burmistrzem, a ta decyzja była spójna. Pozwolę sobie jeszcze zacytować: „ niestety jest to 

kolejna moja propozycja niezaakceptowana”. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Bo tak było.   

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Dalej „zaplanowana przez radnych na 

ten cel kwota jest nieadekwatna” i wreszcie „punkt sporny dzięki Pana wnioskom i negocjacją 

został zniwelowany, inwestycja powstała”.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Na etapie pierwszego przetargu ja Państwa informowałem, 

że ta kwota, którą Państwo zapewniliście w budżecie może stanowić kwotę, która nie będzie 

traktowana. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus- Ale wola była po obu stronach i 

chciałbym to podkreślić. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak, ale potem drugi raz był organizowany, żadnej reakcji 

nie było, żeby środki zwiększyć na ul. Nową.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Są one zwiększone, inwestycja jest 

realizowana zgodnie z planem przyjętym przez Pana Burmistrza i przez Radę Miejską.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Myślę, że ta informacja słusznie przedstawia atmosferę, 

jak wszystko było od samego początku.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus - Tego sporu do końca nie było.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska– Dopytam 

jeszcze Pana Burmistrza, bo nie wiem, czy mnie pamięć nie myli, budżet na 2017 rok gdzie była 

wpisana ta inwestycja, Pan Burmistrz zaskarżył, prawda?. W 2017 roku nie była wpisywana ul. 

Nowa do realizacji, projekt?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Budowa nie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Projekt?  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Nie.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Projekt może był.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Ale ja mówię o 2018 roku.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - Dobrze, ale ja 

wskazuje rok 2017, że już wtedy były jakieś rozbieżności.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Były rozbieżności, bo była firma, która była gotowa 

współfinansować wykonanie kanalizacji sanitarnej, Państwo na to nie wyraziliście zgody. 



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Co do kwestii 

amfiteatru, bo odpowiedział Pan Burmistrz przy zadanym pytaniu, ale jak gdyby nie uzyskałam 

pewnej odpowiedzi o którą mi chodziło –czy unieważnili Państwo ostatni przetarg?   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Nie jest unieważniony.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Bo mamy 

protokoły przed sobą, gdzie jest mowa, że wpłynęły kwoty dużo przekraczające, zabezpieczoną 

80.000,00 zł., czyli 122.884,00 zł. i 114.500,00 zł. , jest wypowiedź, że tańszej oferty nie będzie, a 

udało się uzyskać ofertę na 80.000,00 zł.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski–Tylko, że oferta na 80.000,00 zł. nie zakłada wykonania 

również przyłącza energetycznego.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czyli, jakie 

środki trzeba by dołożyć? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Do 114.000,00 zł., taka była oferta najniższa.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A z czego 

wynika, że ta ostatnia nie zawiera przyłącza energetycznego?. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Bo taką ofertę złożyła firma, bez wykonania przyłącza.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska- Dobrze, ale ja 

pytam, czy zmieniło się zapytanie ofertowe i firma odpowiedziała w inny sposób?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski– Pierwszy raz słyszę. Jeszcze powiem o wniosku z Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, zobowiązaliśmy się, że odpowiemy odnośnie modernizacji 

drogi gminnej w ul. Floriańskiej, a więc informuję, że nie było kierowane pismo  do Gostynińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wspólnej realizacji chodnika na terenach Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Przypomnę, że inwestycje realizowaliśmy na terenach tylko miejskich, 

jednocześnie, mieszkańcy bloku przy ul. Floriańskiej 16  również wystąpili do mnie, czy miasto nie 

mogłoby wykonać zagospodarowania  terenu wokół bloku, który stanowi własność Gostynińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Do punktu 15  

Sprawy różne.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Przypominam koleżankom i kolegom 

radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2018 roku tj. poniedziałek. 

Otrzymaliśmy zaproszenie na obchody uroczystości upamiętniające 8 rocznicę Katastrofy 

Smoleńskiej. Czy są jeszcze inne komunikaty, oświadczenia, zaproszenia?  

Radna Wiesława Radecka –Na ostatniej komisji sportu były zaproszone kluby i może nie do Pana 

Przewodniczącego Rady, nie do Pana Burmistrza, tylko do Przewodniczących naszych komisji – 

chciałam zwrócić uwagę na to, że jeśli zapraszane są kluby, czy to sportowe, czy też innego rodzaju, 

żeby były zapraszane wszystkie. Ostatnio nie były zaproszone wszystkie kluby, dowiadują się po 

terminie z mediów, taka moja uwaga na przyszłość, że jeżeli zapraszamy, to wszystkich.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Z wiedzy jaką uzyskałem od 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, sam nie wie dlaczego został pominięty ten jeden klub, tą 

sytuację ma naprawić i na 11 kwietnia jest zwołana Komisja Edukacji i Ci przedstawiciele będą 

zaproszeni.    

Do punktu 16  

Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zamykam obrady LXXIV sesji Rady 

Miejskiej w Gostyninie. Dziękuje wszystkim za przybycie.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Andrzej Robacki  


