
Protokół Nr LI/2022
z posiedzenia LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 19 Września  2022 roku.

Stan – 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączniku.

Obrady rozpoczęto o godzinie 16:00, a zakończono o godzinie 16:40.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -    Witam  wszystkich  serdecznie.
Wpłynął  wniosek Pana Burmistrza o zwołanie sesji  nadzwyczajnej.  Stwierdzam według
listy obecności, że obrady będą prawomocne, Rada jest zdolna do podejmowania uchwał.
Otwieram LI  nadzwyczajną  sesję  Rady Miejskiej  VIII  Kadencji.  Witam Panie  i  Panów
Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję, witam wszystkich naszych gości, witam Burmistrza
Miasta Pawła Kalinowskiego, witam Zastępcę Burmistrza Panią Halinę Fijałkowską, witam
Sekretarza  Miejskiego  Panią  Hannę  Adamską,  witam  Skarbnika  Miasta  Panią  Bożenę
Sokołowską, witam Wszystkich Państwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - odczytał treść wniosku o zwołanie sesji
nadzwyczajnej – wniosek stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Porządek sesji Państwo otrzymali. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco: 

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad został przyjęty.    



Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
4. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  297/XLI/2021  Rady  Miejskiej

w  Gostyninie   z  dnia  29  grudnia  2021  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2022-2034.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3   

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

(przybył Radny Tadeusz Majchrzak…)

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, został przygotowany projekt
uchwały.  Powodem  zwołania  sesji,  było  wybranie  oferty  na  remont  baszty.
W  budżecie  mieliśmy  zabezpieczone  50.000,00  zł,  natomiast  wartość  zadania,  robót
budowlanych wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego wynosi 444.500,00 zł., stąd, aby jak
najszybciej  rozpocząć  zadanie,  bo  jest  krótki  termin  realizacji  tego  zadania  do  30
października,  zależy nam na czasie.  Dodatkowo dochodzą drobne zmiany w wydatkach
i  dochodach.  Ogółem  zarówno  dochody  jak  i  wydatki  zwiększą  się  o  184.044,00  zł.
W  wydatkach  bieżących  jedna  kwota  dotyczy  przeniesienia,  następnie  zmniejsza  się
wydatki majątkowe, bo tu przenosimy środki na realizację tego zadania. Również z racji tej,
że pozyskaliśmy środki na remont kaplicy z basztą w kwocie 100.000,00 zł., wprowadzamy
do  uchwały  budżetowej  załącznik  nr  10  pod  nazwą  „dochody  i  wydatki  związane  z
realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w
2022 roku”. W dochodach bieżących w dziale 700 o kwotę 198,00 zł zwiększa się wpływy z
różnych dochodów;

1) w dziale 750 dokonuje się następujące zmiany:
a) o kwotę 299,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje;
b) o kwotę 162,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz

innych  opłat  uiszczanych  na  rzecz  Skarbu  Państwa  z  tytułu  postępowania
sądowego i prokuratorskiego;

c) o kwotę 17,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat;
O kwotę 73.100,00 zł. zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek. Tutaj zatrzymam się, bo
jest  to  spora  kwota.  Te odsetki  ostrożnie  zwiększamy,  bo maleją  nam środki  na  koncie
z racji tej, że dokonujemy odpłat za zobowiązania ze środków, które przeznaczone były na
nasze  inwestycje  i  rosną  odsetki  od  kredytów,  ale  również  odsetki  od  środków  na
rachunkach bankowych. Do końca roku być może jeszcze będą zwiększenia, ale na razie
przyjęta  została  kwota  73.100,00  zł.   O  kwotę  43,00  zł  zwiększa  się  wpływy
z  rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. O kwotę 119,00 zł zwiększa się wpływy z różnych
dochodów.
W dziale 756 dokonuje się następujące zmiany:



a) o kwotę 10.650,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

b) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat;
W dziale 900 dokonuje się następujące zmiany:

a) o kwotę 63,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
b) o kwotę 393,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

W dziale  921  o  kwotę  100.000,00  zł zwiększa  się z  tytułu  dotacji  celowej  otrzymanej
z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami  administracji  rządowej,  na  podstawie  przekazanej  informacji  przez
Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  o  wynikach  naboru  na
dofinansowanie  realizacji  zadania  pn.  “Remont  części  tynków  zewnętrznych
i wewnętrznych oraz wykonanie hydroizolacji tarasu, kaplica i baszta zamkowa, Gostynin”. 
1. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

1) w  rozdziale  70007  o  kwotę  7.244,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  opłaty  za
administrowanie  i  czynsze  za  budynki,  lokale  i  pomieszczenia  garażowe  –  tutaj
częściowo będzie dokonana zapłata jako nasz wkład i jako udział we wspólnocie na
remont dachu przy ul. Wojska Polskiego.  

2) w  rozdziale  85215 o  kwotę  82.000,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  świadczenia
społeczne - kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 

3) w  rozdziale  85295 o  kwotę  2.200,00  zł  zmniejsza  się  wydatki  na  świadczenia
społeczne – na wniosek Kierownika MOPS.

4) w rozdziale  92120 o  kwotę  394.470,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup usług
remontowych na zadaniu pn.“Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na Wzgórzu
Zamkowym w Gostyninie - etap II, w ramach realizacji zadania pn. “Remont części
tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie hydroizolacji tarasu, Kaplica
i baszta zamkowa, Gostynin”. Chciałam tutaj zgłosić jeszcze poprawkę, bo dzisiaj się
dopatrzyłam, że w nawiasie tam gdzie są środki z dofinasowania 100.000,00 zł., dalej
jest środki własne gminy powinno być -  294.470,00 zł., zamiast 294.700,00 zł. 

Radny Stanisław Wróblewski -  W uchwale w uzasadnieniu w 3 punkcie mamy wskazane,
że zdejmuje się tą kwotę 23.000,00 zł. z groszami z budowy odcinka sieci kanalizacyjnej,
czy to należy rozumieć, że tego nie będzie?

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  A  bo  ja  nie  powiedziałam  o  wydatkach
majątkowych.  Zgadza  się,  bo  te  środki,  które  przenosimy  na  to  zadanie,  będzie  zdjęte
zupełnie  zadanie  „Budowa  odcinka  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Płockiej,  od  ul.
Przemysłowej  do  granicy  miasta  -  projekt  budowlany”  –  to  były  środki  na  projekt
budowlany  w  kwocie  23.070,11  zł.  To  zadanie  nie  będzie  w  tym  roku  zrealizowane.
Następne środki na tamto przeniesienie w rozdziale 70007 o 271.399,89 zł.  zmniejsza się
wydatki na przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
3 Maja 30 w Gostyninie”.  Już wcześniej też zmniejszaliśmy te środki, ale jeszcze pozostały
i właśnie te środki przenosimy na to zadanie. 

Radny Stanisław Wróblewski -   Tak, ja sobie doczytałem, pytanie moje jest takie – czy
rezygnujemy z tego całkowicie?



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Tak, rezygnujemy całkowicie, bo już wcześniej
przenosiliśmy z  tego zadania  na  inne  zadanie  środki,  bodajże  na  ul.  Sosnową,  bo  było
wiadomo, że projektant nie wyrobi się do końca roku i nie wykona tej dokumentacji.    

Radny Stanisław Wróblewski -  A czy to przejdzie na przyszły rok?

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Zobaczymy,  ile  nam  środków  w  budżecie
wystarczy. Na razie rezygnujemy w tym roku, ale w planach do realizacji takie zadanie Pan
Burmistrz ma. 

Radny  Stanisław  Wróblewski  –  Bo kiedyś  było  to  tak  potrzebne,  a  teraz  lekką  ręką
rezygnujemy.   

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Już na wcześniejszych sesjach, jak przenosiliśmy
informowaliśmy Państwa, że projektant do końca roku nie zdoła wykonać tego projektu,
tam są potrzebne chyba pozwolenia wodno-prawne na które się długo czeka, także teraz
całkowicie to zadanie jest zdjęte z tego załącznika.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Poprosimy teraz Pana Naczelnika, żeby
powiedział o samym zadaniu, o remoncie baszty, proszę zwięźle omówić zakres. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –
To zadanie będzie realizowane na podstawie  dokumentacji, którą żeśmy opracowali. Firma
projektowa  z  Warszawy,  architekci  z  Warszawy   opracowała  nam  dokumentację  na
renowację tynku zamku. Ta dokumentacja została opracowana na podstawie  ekspertyzy
wykonanej przez Pana doktora Kapelę i na podstawie tej dokumentacji udało już nam się
wcześniej zrealizować etap I, który polegał na renowacji stolarki zewnętrznej, tutaj chodzi o
drzwi  wejściowe  do  kaplicy  i  o  żaluzje,  które  są  na  wierzy.  Obecnie  mieliśmy zamiar
wykonać renowację tynków w dosyć dużym zakresie na starej części obiektu, czyli kaplicy,
łącznie  z  renowacją  budynków i  malowaniem w części  wejściowej,  ale  ze  względu na
środki  finansowe,  którymi  dysponowaliśmy  ostatecznie  po  negocjacjach  z  jednym
wykonawcą  udało  się  wynegocjować  kwotę  o  której  mówiła  Pani  Skarbnik,  czyli  za
436.469,95 zł.,  wykonawca zrealizuje pewien tylko zakres tej dokumentacji,  mianowicie
będzie to dotyczyło wykonania tynków renowacyjnych w tym przypadku firmy REMMERS
i te tynki będą wykonane na ścianie frontowej, wejściowej do kaplicy, chodzi o budynek
zabytkowy,  czyli  nie  hotel,  ściana  frontowa  wejścia  do  kaplicy  i  wieża,  ale  nie  cała,
mianowicie od krenelażu w górę,  dookoła oraz elewacja północna i zachodnia, czyli  te,
które są najbardziej widoczne przy wchodzeniu pod górę, do obiektu. Będą wykonane, tak
jak  powiedziałem  tynki  renowacyjne  z  podkuciem  tych,  które  są,  z  zabezpieczeniem,
zagruntowaniem  podłoża,  wszystko  w  systemie  REMMERS.  Będą  również  wykonane
skucia cokołów, które tam obecnie są, wcześniej te cokoły, czyli części fundamentowe ścian
obłożone  kamieniem  granitowym  i  to  niestety  nie  był  chyba  najlepszy  pomysł.  Żeby
doprowadzić do możliwości wysychania tych ścian, kamień będzie skuty i też tam położono
tynki renowacyjne, dodatkowo będzie wykonana hydroizolacja cokołów tego tynku. Będzie
też  wykonana  hydroizolacja  tarasu  za  krenelażem na  wieży dookoła  całej  wieży.  To  w
zasadzie taki zakres uda się zrobić za te pieniądze.  Wcześniej mieliśmy ofertę na większy
zakres, ale to była oferta na kwotę 841.000,00 zł., ostatecznie przy kwocie 436.000,00 zł.,



uda się zrobić, to co powiedziałem, to są tylko i wyłącznie tynki zewnętrzne i nie na całym
obiekcie, tylko tak jak mówię ściana frontowa i wieża. 

Radny Stanisław Lewandowski -   Malowanie w przyszłym roku? 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –
To  co  będzie  teraz  jest  razem  z  malowaniem,  powłoki  w  systemie  REMMERS  będą
uwzględnione.  

Radny Stanisław Lewandowski -  O kolorach może coś Pan powiedzieć?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –
Kolory będą uzgadniane przez Panią Konserwator na takiej zasadzie,  że będą wykonane
próbki i Pani Konserwator będzie sobie wybierać kolor.  

Radna Katarzyna Bryłka – To tylko przednia ściana tej elewacji, czyli ta ściana frontowa?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –
Ściana frontowa,  czyli  ta  ściana w której  zamontowane są  drzwi wejściowe największe
i prawie cała wieża. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Chciałbym się odnieść do tego, bo tak jak Pan
Naczelnik powiedział, planowaliśmy całkowity remont tego budynku, czyli cała ta część
zamkowa wraz z wieżą. Było organizowane postępowanie przetargowe, nie pamiętam, czy
to był kwiecień, maj, żaden wykonawca się nie zgłosił wtedy, więc podjęliśmy negocjacje z
tzw.  wolnej  ręki  z  firmą,  która  dzisiaj  jest  gotowa  do  wykonania  tego  zadania.  Od
konserwatora otrzymaliśmy 100.000,00 zł., z tym, że czas do końca zadania  jest do końca
października na to, więc wystąpiliśmy do firmy z tzw. wolnej ręki o oszacowanie kosztów,
firma oszacowała nam całość zadania, remontu na kwotę blisko 900.000,00 zł.  W miarę
posiadanych środków i to co możemy zrobić dzisiaj, to jest to, co jest najpilniejsze, również
w opinii osoby, która nam ten kosztorys przedstawiała. Jest taka propozycja, aby wykonać
ścianę  frontową   zamku wraz  z  wieżą,  takie  mamy możliwości.  Firma  z  Płocka,  która
zajmuje się renowacją kościołów, ogólnie obiektów zabytkowych. Były trzy problemy –
pierwszy, że żadna firma nie chciała się zgłosić na wykonanie takiego remontu w maju, dwa
to  jest  to,  że  miasto  otrzymało  100.000,00  zł.  dofinasowania,  a  trzy  to  możliwości
finansowe  miasta  i  pytanie  robić,  czy  nie  robić.  Miasto  wstąpiło,  aby  zwiększyć
dofinasowanie do Konserwatora zabytków do Warszawy – niestety Konserwator większej
puli pieniędzy na to zadanie nie wyasygnował. 

Radny Bogdan Ozimek – Nie do końca zrozumiałem, Pan Burmistrz mówi, wraz z wieżą,
a Pan Naczelnik mówi prawie cała wieża, żeby dokładnie powiedzieć.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –
Zakresem robót będzie objęta ściana frontowa, czyli ta z drzwiami głównymi, oraz wieża w
części całej ponad krenelażem, łącznie z izolacją tarasu, który jest za krenelażem, poniżej
krenelażu będzie wykonany przód i prawa strona, czyli elewacja północna i zachodnia. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Panie Naczelniku Pan nam powie, co
to jest  krenelaż?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –
Na wieży u góry jest  stolarka w postaci żaluzji,  tak jakby dawnej  dzwonnicy i  jak się
wychodzi z tego otworu, to jest taka betonowa forma, to się nazywa krenelaż. Pomiędzy
tym krenelażem,  a  ścianą  w której  osadzona  jest  stolarka  w  postaci  żaluzji  jest  około
1 metra szerokości dookoła tarasik, który w tej chwili też już przepuszcza wodę, wcześniej
był wykonany z papy, teraz będzie trochę inaczej, też w technologii REMMERSA i jest to
zakres  dookoła,  czyli  powyżej  krenelażu  wieża  będzie  zrobiona  dookoła  w  całości.
Natomiast poniżej krenelażu będzie tylko zrobiona ściana przednia i z prawej strony, czyli
te ściany, które będą widoczne w momencie dochodzenia do obiektu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 11:  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna,
Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder
Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna. 

Przeciw- 2: Bryłka Katarzyna, Wróblewski Stanisław.

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 358/LI/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 4

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  297/XLI/2021  Rady  Miejskiej
w Gostyninie  z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2022-2034.
 
Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Oprócz  zmian  objętych  uchwałą  w  sprawie
zmian w budżecie, również tutaj wprowadzamy zmiany, jakie były dokonane zarządzeniem
nr 113/2022 z 5 września. Tym zarządzeniem był zwiększony plan dochodów ogółem i plan
dochodów  bieżących  o  kwotę  202.706,24  zł.,  również  plan  wydatków  ogółem  i  plan
wydatków bieżących o tę samą kwotę. Głównie były to środki z tytułu dotacji celowych na
realizację  zadań  w oświacie  i  w pomocy  społecznej,  rozpisane  jest  szczegółowo jakie
środki na jakie zadanie zostały zwiększone.  Tym zarządzeniem Burmistrz także rozwiązał
rezerwę celową  w kwocie  57.412,00  zł,  na  odprawy emerytalne  dla  nauczycieli  szkoły
podstawowej i zostały one przeniesione na zwiększenie wynagrodzeń osobowych. 98,20 zł.
przeniesiono  z  wydatków  rzeczowych  i  tutaj  wkradł  się  błąd,  bo  jest  dwa  razy  „na”
w zakresie  kultury,  po rzeczowych jedno „na” trzeba skreślić  –  „w zakresie  kultury  na
pochodne  od  wynagrodzeń  bezosobowych”.  Również  w  tym  zarządzeniu  zostały
przeniesione  środki  w  kwocie  13.960,00  zł.  z  zadania  zdejmowanego  w  poprzedniej
uchwale, a mianowicie – „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej  w ulicy Płockiej



od  ul.  Przemysłowej  do  granic  miasta”,  na  zadanie  inwestycyjne  pod  nazwą  „Budowa
chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie
–  projekt  budowlany”.  Wystąpiła  konieczność  wykonania  dodatkowego  opracowania  na
przeniesienie  skrzynki  energetycznej,  było to  bodajże  na kwotę  4.000,00 zł.  i  pozostała
kwota  9.960,00  zł.  jeżeli  dobrze  pamiętam  jest  na  zawarcie  umowy  z  zakładem
energetycznym na wykonanie  samej przebudowy, a  to jest  niezbędne,  żeby dalej  mogło
odbywać się projektowanie tego zadania, chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji
deszczowej.        

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 11:  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna,
Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder
Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna. 

Przeciw- 2: Bryłka Katarzyna, Wróblewski Stanisław.

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 359/LI/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 5

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Chciałem  zwrócić  uwagę,  że
otrzymaliście  Państwo tekst  zaproszenia  na  narodowe czytanie,  zachęcam do udziału  w
imieniu Pani Dyrektor Biblioteki. 

Radna  Anna  Majchrzak –  Chciałam  ponownie  wrócić  do  tematu  Stara  Betoniarnia.
Robiąc  zakupy  otrzymuję  kolejne  skargi  –  tym  razem  skarga  dotyczy  niemożliwości
korzystania  przez  handlowców  z  łazienki  służbowej,  zostaje  im  tylko  łazienka
ogólnodostępna.  Handlowcy  byli  już  w sanepidzie  i  dowiedzieli  się,  że  każdy,  kto  ma
książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych, czyli handluje żywnością powinien
mieć  dostęp  do  łazienki  służbowej.   Łazienkę  służbową przejęła  jedna  firma,  wiadomo
która,  największa,  która  tam  handluje  i  nie  udostępnia  tej  łazienki.  Skarga  również
dotyczyła zaśmiecenia tego obiektu, ponieważ nie jest on zbyt często sprzątany. Sama była
świadkiem, kiedy o godzinie 7 rano robiłam zakupy, że dużo było butelek i sporo różnych
śmieci. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Grzegorz  Raciborski –  Chciałbym  zgłosić  wniosek,
dotyczący zaproszenia Pana Prezesa MPEC na Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
ponieważ  mam dosyć  częste  pytania  od  mieszkańców Gostynina  –  rozpoczął  się  sezon



grzewczy i  niektórzy są  przerażeni,  powtarzają  jakieś  niepotwierdzone plotki  o  kilkuset
procentowej podwyżce za ciepło i dobrze byłoby wiedzieć, jak jesteśmy przygotowani do
tego sezonu, biorąc pod uwagę trudności z zaopatrzeniem w miał. 

Radny Stanisław Lewandowski – Program jest mocno napięty, mamy 10 punktów. Wydaje
mi się, że są tacy, którzy robią panikę i zawsze byli, natomiast jeśli będzie taka wola, to
trzeba  będzie  Pana  Prezesa  poprosić  i  na  początku   odniesie  się  tylko  do  tego,  bo
ustalaliśmy na październik, ponieważ będziemy szeroko omawiać  oczyszczalnię ścieków,
więc tak się umówiliśmy, żeby nie po kilka razy Prezes przychodził.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  Może  na  inną  komisję,  na  Spraw
Obywatelskich?                               

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Raciborski – Akurat nie jestem w tej komisji, ale to
bez znaczenia, natomiast nie możemy zbywać mieszkańców, musimy jasno wiedzieć, co
odpowiedzieć.

Radny Stanisław Lewandowski – Wpiszemy jako punkt pierwszy w porządek i poprosimy
o krótkie sprawozdanie na temat przygotowania PEC-u do sezonu grzewczego 2022-2023. 

Radny Bogdan Ozimek – W czwartek bodajże były polewane ulice, chciałem dowiedzieć
się jaki był cel tego?

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Są  polewane  ulice,  czyli  myte  ulice,
w związku z  obowiązkiem, który nakładają przepisy na Zarządcę Dróg. 
 
Radny Bogdan Ozimek – Wcześniej też już to było wykonywane?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Wcześniej w tym roku nie, to już drugi raz,
ale to Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, nie gmina.  To wynika z przepisów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Sesja planowa 29 września o 10:00, w
Urzędzie Miasta. 

Do punktu 6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  Zamykam  obrady
LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Andrzej Hubert Reder    



 


