
Protokół Nr LVIII/2023
z posiedzenia LVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 26 Stycznia 2023 roku.

Stan – 15
Obecni – 12

Lista obecności w załączniku.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 14:00.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  Witam  wszystkich  serdecznie.
Stwierdzam według  listy  obecności,  że  obrady  będą  prawomocne,  Rada  jest  zdolna  do
podejmowania uchwał. Otwieram LVIII sesję Rady Miejskiej VIII Kadencji. Witam Panie
i  Panów  Radnych  przybyłych  na  dzisiejszą  sesję,  witam  wszystkich  naszych  gości
przybyłych  w  związku  z  częścią  merytoryczną,  witam  Burmistrza  Miasta  Pawła
Kalinowskiego,  witam Zastępcę Burmistrza Panią  Halinę Fijałkowską,  witam Sekretarza
Miejskiego Panią  Hannę Adamską,  witam Skarbnika  Miasta  Panią  Bożenę Sokołowską,
witam Adwokata Tomasza Stefaniaka, witam Pana informatyka, witam media gostynińskie,
witam Wszystkich Państwa.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Porządek sesji Państwo otrzymali. Czy 
ktoś ma jakieś uwagi, bądź propozycje zmian do porządku obrad?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Chciałbym  prosić  Państwa  Radnych
o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  i  objęcie  udziałów  Miejskiego
Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Gostyninie  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością
z siedzibą w Gostyninie. Są to środki, które są zabezpieczone w budżecie, przypomnę, że
w  WPF  mamy  6  milionów  przeznaczonych  na  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunalne,
6  milionów w 3  latach,  proponujemy,  aby  w tym roku  wprowadzić  662.200,00  zł,  ale
o uzasadnienie poproszę Pana Mecenasa.

Adwokat Tomasz Stefaniak –  Ten punkt do porządku obrad zaproponowaliśmy dopiero
teraz, dlatego, że wczoraj późnym popołudniem otrzymaliśmy zawiadomienie o tym, że ma
się zebrać Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, to posiedzenie będzie
miało  miejsce  we  wtorek,  jego  przedmiotem będzie  ta  pozycja  w  budżecie  i  w  WPF,
dotycząca udziałów dla MPK, podwyższenia kapitału, więc będziemy znali rozstrzygnięcie



dosyć szybko  i żeby nie zwoływać potem sesji nadzwyczajnej i sprawnie przekazać środki
do spółki zgłaszamy ten punkt do porządku obrad.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Dobrze, proponuję, aby był to punkt 9
w porządku obrad, przejdziemy do głosowania.       

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
podwyższenie  kapitału  zakładowego  i  objęcie  udziałów  Miejskiego  Przedsiębiorstwa
Komunalnego  w  Gostyninie  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą
w Gostyninie głosowano następująco:

 Za- 12:  Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 9. 

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą głosowano następująco:

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Kultura  w Gminie  Miasta  Gostynina.  Informacja  Dyrektorów miejskich instytucji

kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2022:
1) Miejskie Centrum Kultury,
2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina. 
5. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji

zadań statutowych w roku 2022.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i  przeznaczeniu środków finansowych

pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2022 roku.



7. Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2023 rok” przez Burmistrza Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego

do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów
z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  podwyższenie  kapitału
zakładowego  i  objęcie  udziałów  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego
w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. 
11. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  386/LVI/2022  Rady  Miejskiej

w  Gostyninie  z  dnia  29  grudnia  2022  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2023-2034.

12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Edwarda  Paliwody  z  dnia
6 stycznia  2023 r.,  na  działalność kierownika gminnej  jednostki  organizacyjnej  –
Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia
13 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej

na rok 2023.
16. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
17. Sprawy różne.
18.  Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -  Przedstawił  sprawozdanie  z  działalności
Burmistrza za okres od dnia 21 grudnia 2022 roku do dnia 19 stycznia 2023 roku – treść
sprawozdania stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.   

Radny  Stanisław  Lewandowski   -  Chciałem  tylko  odnieść  się  do  zagadnienia  paliw
stałych,  konkretnie  węgla,  o  pewnej  części  słyszeliśmy  dosyć  szczegółowo,  chciałem
poznać, tą drugą stronę finansową – w jakim stopniu miasto partycypuje, jeżeli chodzi o
przyjmowanie wniosków, dopłaty do węgla, wszystko co jest związane z dystrybucją węgla,
będącą po stronie Urzędu Miasta, czy to są koszty, które są policzalne, czy całość jest z puli
rządowej? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Miasto ponosi koszty, tylko nie ze środków gminy,
my jako gmina nie ponosimy żadnych kosztów na ten cel, przypomnę, że miasto podpisało
umowę z  podmiotem wprowadzającym,  czyli  ze  spółką PGE Paliwa 23 listopada gdzie
kupujemy  węgiel  za  1500  złoty,  następnie  podpisaliśmy  umowę  z  firmą  PRZEMO
Przemysław Tyrajski z siedzibą w Gostyninie, przy ulicy Płockiej 66. Wszystkie koszty są
wkalkulowane  w  cenę  sprzedaży,  czyli  gmina  nie  dokłada  do  tego  nic,  my  składamy
zamówienie i na ten cel otrzymujemy środki.  

Radny Bogdan Ozimek -  Mam pytanie o zabytek, który jest na rogu Żabiej i 3-go Maja,
czy on jest w całości zabytkiem, pytanie moje dotyczy walki z azbestem, bo jeśli w całości,



to rozumiem, że ten azbestowy dach też jest zabytkiem i jak to się ma do utylizacji azbestu,
zresztą obok też w połowie jest azbestowy.     

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Jest to nieruchomość prywatna, nie nasza, rynek
jest w strefie konserwatorskiej, więc ten budynek jest objęty i wszelkie uzgodnienia, które
trzeba ponosić, muszą być przez kontakt z konserwatorem. Mi ciężko się do tego odnieść
w tym momencie.  

Do punktu 4 

Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o
realizacji zadań statutowych w roku 2022:

1) Miejskie Centrum Kultury,

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek – Przedstawiła informację
o  realizacji  zadań  statutowych  w  roku  2022  –  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej.  

Radny Bogdan Ozimek –  Jeśli chodzi o działalność kina w zeszłym roku, to obliczyłem
sobie, że obłożenie kina, to były mniej więcej 23 osoby na spektakl, to był chyba niezły
wynik, zważywszy na konkurencję komputerów, telewizji, ale rozumiem, że nie mam szans,
żeby się samo finansowało. Widziałem Panią, jak czynnie bierze udział w fizycznej pracy,
łomem wyrywającą podłogi.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury  Aleksandra Milczarek –  Tak jak  Pan Radny
wspomniał  kino  nie  ma  możliwości  sfinansować  się  samo,  natomiast  jest  przedmiotem
naszej  ogromnej  dumy,  ponieważ  w  zeszłym roku  wspólnie  z  innymi  wynajmami  Sali
widowiskowej,  kino  zarobiło  na  siebie  około  160.000,00  zł.,  także  oprócz  dotacji
podmiotowej,  którą  tutaj  rok  rocznie  otrzymujemy,  jeszcze  dzięki  wynajmom,  które
prowadziliśmy  i  dzięki  działalności  kina  mieliśmy  dodatkowe  środki,  które  w  moim
odczuciu  udało  się  dobrze  spożytkować,  ale  oczywiście  cały  czas  sięgamy  po  więcej
i pracujemy ciężej, łącznie z pracą fizyczną, też jest ona nie straszna pracownikom, ani kina,
ani działu animacji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Nie ma tego pytania,  a wydaje mi się,
że ono powinno paść, żeby Pani Dyrektor kilka słów chociaż powiedziała, jak w remoncie
MCK będzie  funkcjonował,  jest  transmisja  na  zewnątrz,  myślę,  że  to  chyba wszystkich
bardzo interesuje. 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek – Jesteśmy po spotkaniu
roboczym z Panem Burmistrzem i z naszej strony w związku z tym, że zakres remontu
nieco przekroczył  nasze oczekiwania,  jeżeli  chodzi o wykorzystanie lokali,  to  ja  na  ten
moment  próbuję  w  zakresie  Miejskiego  Centrum  Kultury  pozyskać  środki  na  to,  aby
dokonać  wynajmu  przestrzeni  na  terenie  miasta,  na  prowadzenie  działalności  głównie
w sekcjach, którą tutaj Państwu referowałam, ponieważ myślę, że działania te kulturalne,
rozrywkowe będziemy wykonywać w porozumieniu,  między innymi z zamkiem na Sali



kolumnowej, jeżeli tylko pozwoli pogoda i możliwości, to oczywiście na rynku miejskim,
natomiast szukamy też w związku z tym, że są też takie głosy od strony naszych  odbiorców
szukamy miejsca na działalność stałą, na działalność w sekcjach. Na ten moment zgodnie
z  harmonogramem styczeń i  luty,  to  są  miesiące  rozbiórkowe,  my jesteś  my cały  czas
stacjonarnie na budynku, ponieważ opróżniamy pewne przestrzenie, ponieważ zmianie będą
ulegały:  pracowania  ceramiczna,  pracownia  plastyczna,  kawiarnia,  my  ją  tytułujemy
kawiarnianą, ale te pomieszczenia na poziomie -1 one nie są przedmiotem modernizacji nie
mniej jednak, aby zapewnić 100% komfortu po sfinalizowaniu tego remontu one też muszą
przejść pewne zmiany. W związku z tym, na ten moment pracownicy mają moją decyzję
o zawieszeniu działania w sekcjach zainteresowań w większości, z uwagi na to, że musimy
przemodelować  teraz,  wręcz  się  przepakować  i  skorzystaliśmy  z  uprzejmości  Pana
Burmistrza, cześć rzeczy przewieźliśmy do magazynu i na ten moment przeformułujemy tą
działalność, ale mam nadzieję, że za jakiś czas będę mogła podzielić się z Państwem dobrą
wieścią, że jesteśmy też dostępni w innym miejscu i też na tyle perspektywiczne w moim
odczuciu jest to miejsce, że nie będzie to tylko lokalizacja na czas remontu, tylko ma szanse
stać się nową przestrzenią aktywności mieszkańców w perspektywie kolejnych lat.      

2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Marzena Ligocka -  Przedstawiła informację
o  realizacji  zadań  statutowych  w  roku  2022  –  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej.  

Radna Anna Majchrzak –  Jak wszyscy wiemy Jest Pani dyrektorem od sierpnia, cieszy
nas fakt, że sprawnie wdrożyła się Pani w nowe obowiązki, ja osobiście byłam uczestnikiem
dwóch imprez: Narodowe czytanie z okazji wydania ballad i romansów i Turnieju jednego
wiersza  o  Laur  Gostyniński,  chciałam  w  imieniu  Komisji  Edukacji  pogratulować  tych
wydarzeń,  bardzo  sprawnego  i  profesjonalnego  przeprowadzenia  tych  wydarzeń
i podziękować.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Chciałbym zapytać o dwie
rzeczy,  pierwsza  rzecz  –  wiadomo,  że  jest  remont  w MCK i  jak  to  wpłynie  na  pracę
biblioteki,  a  drugie,  w co  inwestować,  czy  w dalszym ciągu w papierowe książki,  czy
książki elektroniczne, czy w audiobooki, jak Pani to widzi?

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Marzena Ligocka – Odpowiem najpierw w co
inwestować  –  na  pewno  książka  tradycyjna,  papierowa,  to  najbardziej  się  sprawdza,
oczywiście  audiobook,  ebook  też,  to  jest  bardzo  pomocne  dla  osób,  zwłaszcza
z  niepełnosprawnościami,  dla  młodzieży,  która  potrzebuje  szybkiej  pomocy
w opracowaniu lektur,  chociaż  osobiście  tego nie  polecam,  bo na pewno najlepsza jest
forma tradycyjna. Czytelnicy powracają do nas i z ich komentarzy wynika, że jednak ta
tradycyjna forma papierowa. Jeśli chodzi o pytanie o remont i jak będziemy funkcjonować –
na  początku  nie  zakłóca  to  naszej  pracy  i  komunikacji  z  czytelnikiem,  zobaczymy jak
będzie później. Na pewno w momencie, kiedy będzie instalowana winda być może nastąpią
przerwy,  bo  będzie  to  bezpośrednie  zagrożenie  dla  czytelników,  natomiast  na  razie
będziemy pracować zgodnie z planem. 



Radny Bogdan Ozimek – Czy macie w bibliotece pamiętniki ludzi związanych z Ziemią
Gostynińską, z samym Gostyninem, chodzi o to że istnieją, sam czytałem jedną niedawno,
drugą dosyć dawno dwa pamiętniki w rękopisie, więc wiem, że one nigdzie się nie znajdują,
miałem do nich dostęp, nie wiemy czy te osoby byłyby zainteresowane, żeby przekazać coś
takiego do biblioteki, ale warto byłoby spróbować zrobić akcję i wystąpić do ludzi, którzy
pamiętają, może mają spisane gdzieś wspomnienia o Gostyninie, to mogłoby być ciekawe
dla przyszłych pokoleń, czy do prac badawczych. W jednym przypadku jest to dosyć gruby
pamiętnik, gdzie w zasadzie to jest całe życie dla jednej osoby, jest tylko krótka wzmianka
o Gostyninie,  ale  ona  jest,  mimo wszystko,  mieszkała  gdzie  indziej,  dopiero  los  rzucił
w okolice Gostynina, jest cała relacja osoby zaproszonej przez Niemców do kościoła przed
jego zburzeniem, gdzie przebywał ileś dni bez jedzenia, ale z dostępnością do łazienki. 

Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  Marzena  Ligocka  –  Oczywiście  formy
pamiętników są i są też drukowane, mogę wspomnieć chociażby o książce Pana Profesora
Wiczkowskiego  „Dymy  nad  kartofliskiem”,  jest  masę  wspomnień  w  pracach
pokonkursowych,  w  których  młodzież  opisywała  swoich  dziadków,  pradziadków,  ich
uczestnictwo w powstaniach i różnych sprawach dotyczących Gostynina historii, także tak
oczywiście  i   jesteśmy na  etapie  zbierania  zdjęć,  fotografii,  pamiętników,  mamy prace
dyplomowe jeśli ktoś nam przekaże, oczywiście udostępniamy.            

Radny Bogdan Ozimek –  Chodziło mi bardziej o to, że na pewno istnieją ludzie, którzy
spisali to dla siebie, albo dla najbliższej rodziny, tych ludzi już dawno nie ma, być może
w  tych  rodzinach  są,  nie  jest  to  zapewne  pisane  językiem  literackim,  ale  myślę,  że
przynajmniej  merytorycznie jest  to dosyć ciekawe.  Może spróbować zorganizować jakiś
konkurs, być może coś by się znalazło. 

Radny  Stanisław  Lewandowski  -  Odniosę  się  do  inwestycji  w  przyszłość,  bo  kolega
poruszył bardzo ważny temat,  ja  osobiście zachęcałbym Panią do inwestowania właśnie
w  wersję  papierową,  ponieważ  tego  klimatu  nie  odda  nic,  czytałem  w  ubiegłym  roku
trylogię Sergiusza Piaseckiego, fantastyczna pozycja, prawdziwa uczyta czytelnicza,  więc
innej  formy  sobie  nie  wyobrażam,  a  więc  ponawiam  swój  apel,  aby  jednak  wersja
papierowa. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Marzena Ligocka – Tak, oczywiście. 
  
Do punktu 5 
  
Informacja Prezesa Agencji  Rozwoju i  Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań
statutowych w roku 2022.

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek  Paweł Gostyński – Przedstawił informację
o  realizacji  zadań  statutowych  w  roku  2022  – treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski –  Panie Prezesie mówił Pan
już o przychodach i kosztach, czyli, że rok 2022 będzie zamknięty stratą, jak rozumiem, Pan
mi  powie  ile  dochodów  spółki  stanowią  dochody  z  cateringu  w  roku  2022  i  jak  Pan
przewiduje w tym roku?



Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek  Paweł Gostyński –  Usługi cateringu, bez
łączenia usług gastronomicznych, które wykonujemy na miejscu, będą stanowiły około 2/3
przychodów.   

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski  –   W tym roku to się nie
zmieni, będzie większe?

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek  Paweł Gostyński –  Zobaczymy co nam czas
pokaże, przychód na pewno będzie większy, bo będzie wiązało się to z podwyżką ceny za
osobę, także przychód będzie większy. Mam nadzieję na naszą pomyślną współpracę ze
spółką ARION-MED, to będzie miało decydujący wpływ na łączny przychód. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Raciborski  –  Jeszcze  zapytam
o wynajem pokoi, uchodźcy z Ukrainy wyprowadzili się, ostatnie osoby w lipcu ubiegłego
roku i jak teraz wygląda wynajem pokoi, jest pełne obłożenie?

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek  Paweł Gostyński –   Do końca października
2022 roku  cieszyliśmy się  bardzo dużym obłożeniem,  od  listopada  jest  widoczny trend
spadkowy, który wiązał się z czasowym wyłączeniem hotelu w styczniu tego roku. Przez
pierwsze 15 dni stycznia, przez 9 dni hotel był wyłączony, nie mieliśmy klientów, także
ponoszenie strat z tytułu mediów, czy obsługi zmusiło nas do tymczasowego wyłączenia
obiektu. Od drugiej połowy tego miesiąca obłożenie średnie to jest około 50%. 

Radny Stanisław Lewandowski – Odniosę się do sfery finansowej, zapewne trwa jeszcze
badanie bilansu i myślę, że to jeszcze trochę potrwa i dobrze by było gdybyśmy na koniec
bilansu  poznali  już  prawdziwe  wyniki,  zobaczymy  gdzie  były  błędy,  czy  nie  nastąpiło
gdzieś  doszacowanie, natomiast Pan już z góry zakłada, że będzie  strata, wobec tego mam
takie pytanie – jak tą stratę zamierza Pan pokryć?

Prezes  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  Zamek   Paweł  Gostyński  –  Będziemy  dalej
promować  naszą  działalność,  nie  ma  wątpliwości,  że  catering  dziś  jest  rzeczą
najistotniejszą.  Mówię  o  całym segmencie  działalności,  więc  tutaj  już  następuje  pewne
przerzucenie  sił.  Dużym ubytkiem w roku  ubiegłym byli  klienci,  którzy   organizowali
usługi  gastronomiczne,  tutaj  jest  widoczny  odpływ  tych  klientów.  Utrzymanie
odpowiedniego  zaplecza  pracowników  również  generuje  pewne  koszty,  więc  dzisiaj
wiedząc, że jest tendencja malejąca też będziemy ograniczać pewne koszty własne, to już
się dzieje od kilku miesięcy, czyli będzie to restrukturyzacja,  czyli ograniczenie kosztów
własnych, bo dzisiaj koszty pracownicze stanowią prawie 50% wszystkich kosztów spółki i
dalej rozwój tego co mamy, oraz próba gonienia cen.

Radny Stanisław Lewandowski  –   Dobrze,  wrócimy do  sprawy,  jak  będzie  miał  Pan
bilans, bo jak już wcześniej mówiłem nie oczekuję, że zrobi Pan rewelacyjne postępy z tą
małą ilością miejsc hotelowych, bo jak wiadomo przynajmniej 60-70 łóżek potrzeba, żeby
odbywały się jakieś poważne imprezy, eventy i wtedy na pewno będzie cała masa, natomiast
w tym zakresie  pomysłodawca chyba nie wziął  tego pod uwagę,  jaki  ma być charakter
zamku i jak on ma na siebie zarabiać. Nie mniej widzę, że Pan podejmuje jakieś ruchy,



działania, a więc będziemy na bieżąco, tylko prośba, żeby dał Pan informację jak już będzie
po bilansie. 

Radny Bogdan Ozimek – W zeszłym tygodniu było bardzo ciekawe  spotkanie związane
z  Powstaniem Warszawskim i to było w tym czasie, kiedy była ogromna chlapa – jaki jest
problem z włączeniem oświetlania na dojściu do zamku, bo trzeba było wypatrywać kałuż,
było ciemno bardzo i jeszcze jaki jest problem z męskim pisuarem, że od roku czasu wisi
nieczynny, czy to jest poważna awaria?

Prezes Agencji Rozwoju i  Promocji  Zamek  Paweł Gostyński –  Nie awaria nie jest
poważna, ale może po kolei powiem. Na samej koronie obiektu, czyli   koło zamku jest
oświetlenie  energooszczędne,  ledowe,  które  włącza  się  na  podstawie  programu,  a  samo
oświetlenie od  wysokości mostu do ronda jest oświetleniem starego typu z lamp sodowych,
więc nie włączamy teraz z oszczędności. Jeśli chodzi o pisuar nie posiadamy konserwatora,
wszystkie prace robimy we własnym zakresie, więc  przychylę się i dołożę wszelkich starań
by usunąć niesprawność. 

Radna Anna Majchrzak – Chciałam zapytać o bal sylwestrowy, czy on przyniósł zyski, bo
podobno to był jedyny bal w mieście, który się odbył?

Prezes  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  Zamek   Paweł  Gostyński  –  Odwołaliśmy  bal
sylwestrowy,  w tym roku to nie  był  tylko nasz  problem,  ale  większości  sal  w mieście.
Czekaliśmy do 15 grudnia, licząc na falę z innych sal, ale rzeczywiście w mieście, poza
jedną salą bankietową nie było balu, także ewenement na skalę miasta, bo nie pamiętam,
żeby kiedykolwiek do takiej sytuacji doszło.   

Do punktu 6
     
Informacja  Burmistrza  Miasta  o  wysokości  i  przeznaczeniu  środków  finansowych
pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2022 roku.

Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  Środków  Zewnętrznych  Paulina  Toruniewska  –
Przedstawiła Informację o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych
„z  zewnątrz”  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  w  2022  roku –  treść  informacji  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radny  Stanisław  Lewandowski -  Chciałem  się  odnieść  do  transz  o  których  Pani
wspomniała, procentowo jak to wygląda, nie pytam o kwotę z Polskiego Ładu?

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska – To
są transze po 50%. W przypadku budowy dróg jest to jedna transza po zakończeniu całego
zadania, bo zadanie mamy w okresie realizacji do 12 miesięcy, jeżeli chodzi o Modernizację
Miejskiego Centrum Kultury zadanie trwa powyżej 12  miesięcy, więc dwie transze po 50%.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -  Te  dofinansowania,  które  przedstawiła  Pani
Naczelnik,  zresztą sami Państwo dobrze wiecie  jak to  wygląda,  to  kiedy jest  ogłaszany
nabór Gmina Miasta Gostynina jeżeli kwalifikuje się, jeżeli mieści się w regulaminie, to
oczywiście  zawsze  aplikuje  o  środki.  Nie  zawsze  aplikujemy  o  to  co  jest  w  planie,



przykładałem jest Zamek Gostyniński i  jezioro. Przecież Państwo pewnie pamiętacie,  że
tego zadania w budżecie nie było, a mimo wszystko zdecydowaliśmy się na to, aby o te
środki się ubiegać, więc w sposób bardzo czujny Pani Naczelnik, oraz Panie, które pracują
w wydziale  śledzą  wszelkiego  rodzaju  konkursy,  dotacje  i  to  co  mamy pozyskane,  tak
naprawdę,  to jest ta kwota o którą się ubiegaliśmy. Wiem, że poruszenie nastąpiło przy
informacji o boiskach na które miasto pozyskało dofinasowanie, to było według kosztorysu
zadanie na ponad 1.200.000,00 złoty, myśmy pozyskali 400.000,00 zł.,  taką kwotę, jaką
maksymalnie mogliśmy dostać i tyle dostaliśmy.

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska – To
o czym Pan Burmistrz mówi, czyli Sportowa Polska, to poziom dofinansowania dla gmin
jest uzależniony od  wskaźnika dochodu. W naszym przypadku, ten wskaźnik jest bardzo
wysoki, w związku z tym możemy pozyskać w ramach tego zadania tylko i wyłącznie 30%,
czyli niewiele, ale jest to maksymalny możliwy poziom. 

Radny Stanisław Lewandowski -  Jeszcze wrócę do inwestycji jeziora, bo każdy, kto się
tam pojawi i zobaczy,  to są dobrze wydane pieniądze, mimo, że nie było w budżecie, ale
naprawdę warto było. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Musiały być potem wprowadzone. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Reder -   Wczoraj była dyskusja  na  KRGiB
właśnie o tym zadaniu, zadanie ma dwa etapy, a pieniądze przerobiliśmy wszystkie i taka
była prośba, czy wniosek do Pana Burmistrza, a w szczególności do Pani Naczelnik, żeby
może rozeznać sprawę i na ten drugi etap, żeby się udało jakieś środki pozyskać, bo jest
jeszcze budowa pomostu, ścieżek itd.     

Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  Środków  Zewnętrznych  Paulina  Toruniewska  –
Przedstawiła  informację  na  temat  pozyskanych  środków  zewnętrznych  przez  szkoły
i  przedszkola  w 2022 roku  -  treść  informacji  stanowi  załącznik  do  protokołu  w  wersji
papierowej. 

Radny Stanisław Wróblewski  –  Proszę Państwa myślę,  że  tu  się  rozjechaliśmy trochę
z  oczekiwaniem,  sądzę,  że  to  był  efekt  pytania,  które  zadałem  na  poprzedniej  sesji,
zajrzałem  do  protokołu  w  tej  chwili,  jest  tam  jednoznacznie  wskazane,  że  oczekuję
informacji,  jakie  działania  miasto  podjęło,  żeby zwiększyć  subwencję  oświatową,  a  nie
projekty,  które  zrealizowaliśmy.  Narzekamy  przy  budżecie,  że  pieniędzy  jest  za  mało,
a oświata zżera bardzo dużo i tu był kierunek mojego pytania, co Urząd Miasta robi w tym
kierunku, żeby wpłynąć w jakikolwiek sposób na to, żeby subwencja oświatowa zwiększyła
się, ta wypowiedź jest mniej więcej tak zapisana w protokole i takie było oczekiwanie. Tutaj
jest masa informacji, które Pani Naczelnik przekazała na temat projektów, wiadomo, że to
wspiera placówki oświatowe, ale nie powoduje zwiększenia subwencji, która jest bardzo
skromna. 
  
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -   W  odniesieniu  co  Pan  Radny
powiedział, to może na następną sesję. Ogłaszam 15 minut przerwy.

(po przerwie…) 



                           
Do punktu 7 

Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2023 rok” przez Burmistrza Miasta.

Podinspektor  ds.  Promocji  Miasta  Lidia  Kiełbasa  –  Przedstawiła  Kalendarz  Imprez
Miejskich na 2023 rok – treść stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski – Mam taką sugestię, aby koncert Pożegnanie Lata zrobić
z takim artystą,  który jest na topie,  natomiast nie wyciągać tych artystów z moli,  bo ja
wiem,  że  oni  są  tanimi,  w  związku  z  czym  apeluję,  aby  zrobić  jeden  koncert,  a  taki
prawdziwego zdarzenia z atrakcjami, wrażeniami, żeby długo został w pamięci. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski –  Ja miałbym taką prośbę,
cały czas przychodzą informację z działu promocji dotyczące imprez na bieżąco, to żeby tak
zostało, bo jak jest przypomnienie, to jesteśmy na bieżąco.   

Podinspektor ds. Promocji Miasta Lidia Kiełbasa – Oczywiście. 

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  w sprawie ustalenia stawki  za 1 km przebiegu pojazdu służącego do
przewozu  przez  rodziców  do  placówek  oświatowych  dzieci,  młodzieży  i  uczniów
z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Inspektor ds. oświaty Grażyna Pączek - Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe,
obowiązkiem  gminy  jest  zapewnienie  dzieciom  z  niepełnosprawnościami  bezpłatnego
transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  do  najbliższego  przedszkola,  oddziału
przedszkolnego  w  szkole  podstawowej,  innej  formy  wychowania
przedszkolnego  lub  ośrodka  umożliwiającego  realizację  obowiązku  przedszkolnego  lub
szkolnego,  albo  zwrot  kosztów  przejazdu  ucznia  i  opiekuna  na  zasadach  określonych
w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), a rodzicami lub
opiekunami,  jeżeli  dowożenie  zapewniają  rodzice  lub  opiekunowie.
Zwrot kosztów przewozu dzieci,  młodzieży i uczniów wyliczany jest według algorytmu,
w którym jedną z decydujących zmiennych jest określona w uchwale gminy stawka za 1 km
przebiegu pojazdu. Stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na
podstawie  art.  34a  ust.  2  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  transporcie  drogowym.
Ponieważ nastąpiła Zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do
celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów  niebędących
własnością  pracodawcy  z  dnia  22  grudnia  2022  r.,  to  wprowadziła
następujące  zmiany  dot.  stawki  za  1  km  przebiegu  pojazdu:
1)  dla  samochodu  o  pojemności  skokowej  silnika  do  900  cm3  –  zamiast  0,5214  zł
obowiązuje kwota 0,89 zł;



2) dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – zamiast 0,8358 zł
obowiązuje kwota 1,15. 

Zaproponowana uchwała pozwoli na dostosowanie przepisów do obowiązującego prawa.
Mogę jeszcze dodać, że miasto zwraca koszty dowozu dla czworga dzieci, przy czym jedno
dziecko jest z terenu Miasta Gostynina, a trójka dzieci jest z terenu miasta, uczęszcza do
szkół w mieście Płock, do różnych szkół.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;            

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA nr 398/LVIII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Reder -   Proszę Państwa ogłaszam 5 minut
technicznej przerwy. 

(po przerwie…)

Do punktu 9 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego
i  objęcie  udziałów  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Gostyninie  Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo został dzisiaj wniesiony pod
obrady projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
i  objęcie  udziałów  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Gostyninie  Spółka
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gostyninie.  W kompetencji  Rady  jest
wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce miejskiej i będzie on
podwyższony o kwotę 666.200,00 zł, nowo utworzone udziały obejmie w całości gmina
Miasta  Gostynina.  Na  ten  cel  mamy  środki  w  budżecie  2.000.000,00  zł.,  zarówno
w budżecie jak i w WPF. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -   Projekt nie był opiniowany,  ponieważ
był wniesiony w dniu dzisiejszym w trybie pilnym. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Tadeusz Majchrzak – Mam dwa pytania,  jedno
pytanie  dotyczy nie  tego dokapitalizowania,  chodzi  tutaj  nie  mam,  o  dokapitalizowanie
spółki związane z modernizacją oczyszczalni ścieków, tak?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak –  A drugie pytanie mam do
Pana Mecenasa, Panie Mecenasie, bo wczoraj była taka dyskusja na temat dofinasowania ze
środków budżetu miasta dla naszej spółki miejskiej, czy to da radę się obronić na przyszłym
posiedzeniu Sądu, czy w RIO, że decydując się teraz na podwyższenie tego kapitału nasza
uchwała nie zostanie zawetowana?

Adwokat Tomasz Stefaniak – Ja nie mogę zagwarantować, że RIO nam tej uchwały nie
unieważni, ale moim zdaniem te uchwały są zgodne z planem zarówno uchwała budżetowa,
czy WPF. Tą uchwałą akurat się RIO zajmować nie będzie, którą podejmujemy teraz, bo
ona jest tylko kompetencyjną, ona umożliwia objęcie tych udziałów albo i nie. Gdybyśmy
byli  przekonani,  że  decyzja  RIO  będzie  negatywna,  to  byśmy  dzisiaj  tej  uchwały  pod
głosowanie  Państwa  tej  uchwały  nie  podawali.  Jestem  głęboko  przekonany,  że  nie  ma
argumentów,  za  tym,  żeby  naszą  uchwałę  budżetową  i  WPF w  części  dotyczącej  tego
zadania unieważnić.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;            

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA nr 399/LVIII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. 

Skarbnik Miasta  Bożena Sokołowska –  Szanowni Państwo jeszcze dzisiaj  trafił  drugi
projekt, ponieważ w uzasadnieniu w ust. 1 pkt.1 trochę zmienił się zapis co do treści tego



uzasadnienia,  jest  to  autopoprawka,  ona była  zgłoszona wczoraj  na  komisji  i  wraz z  tą
autopoprawką uchwała była głosowana. Jeżeli chodzi o zmiany, to wydatki budżetu  ogółem
zwiększa się o 357.950,63 zł. Również o tę kwotę zwiększą się wydatki bieżące. Ta zamian
powoduje  również zmianę deficytu budżetu,  który  jest  określony w § 3 ust.  1  uchwały
budżetowej  i  zwiększy  się  również  o  kwotę  357.950,60  zł.  Pokrycie  tego  zwiększenia
deficytu będzie z wolnych środków. W § 3 ust 2 uchwały budżetowej o kwotę 357.950.63
zł.  zwiększą się przychody budżetu. Jeżeli chodzi o samą zmianę,  zwiększają się wydatki
w  rozdziale  85295  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia
w przedsięwzięciu pn.  „Zakup i  dystrybucja  paliwa stałego z  przeznaczeniem na zakup
preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”. Jest to sprzedaż węgla, którą
prowadzi gmina dla mieszkańców miasta, a te środki, to są środki, które w ubiegłym roku
mieszkańcy  wpłacili  za  sprzedaż  węgla  przez  gminę,  ponieważ  nie  wszystkie  faktury
wpłynęły w ubiegłym roku i te środki pozostały, a są one przeznaczone na ten cel, w tym
roku  wprowadzamy  je  po  stronie  przychodów  i  będziemy  wydatkować  na  to  zadanie.
Wcześniej  Pan  Radny  Lewandowski  pytał,  czy  gmina  dokłada  –  nie,  w  całości  koszty
związane z realizacją tego zadania pokrywane są ze środków pochodzących ze sprzedaży
węgla.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;            

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA nr 400/LVIII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 11 

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  386/LVI/2022  Rady  Miejskiej
w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2023-2034.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Oprócz  zmian  wprowadzonych  uchwałą
budżetową w załączniku nr 1 odnośnie wszystkich tytułów również wprowadzono zmiany w
załączniku  nr  2  do  WPF  w  wykazie  przedsięwzięć. W  przedsięwzięciu  pn.  „Zakup



i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe” zwiększono o kwotę 357.950,63 zł limit wydatków w 2023 roku.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;            

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA nr 401/LVIII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 12

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Paliwody z dnia 6 stycznia 2023
r., na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej nr 3
w Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Zwyczajowa  procedura  została
wdrożona, tak jak zwykle przy okazji pojawienia się skargi. Skarga została skierowana do
Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji.  Wniosek  komisji  brzmi:  Komisja  uznała,  że  Rada
Miejska w Gostyninie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, wniosła do Rady
Miejskiej  o  wskazanie  skarżącemu,  że  organem  właściwym  jest  Wojewódzki  Sąd
Administracyjny w Warszawie. 

Radny Stanisław Wróblewski -   Mam dwa pytania, pierwsze do Pana Przewodniczącego,
czy Pan Paliwoda został powiadomiony o tym, że ta sprawa będzie dzisiaj rozpatrywana?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Nie. 

Radny  Stanisław  Wróblewski  -  A zgodnie  ze  statutem  naszym  §  71  ust.  1  pkt.  4
obowiązkiem  Przewodniczącego  Rady  jest  zawiadomienie  składającego  o  terminie
rozprawy, szkoda, bo to jest podstawa do podważenia czegoś takiego i do Pana Mecenasa
mam drugie pytanie, w myśl art. 231 kpa jest powiedziane, że jeżeli organ, który otrzymał
skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, to organ jest obowiązany niezwłocznie, nie
później  jednak niż w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi,  zawiadamiając
równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ, czyli 7 dni od momentu



wniesienia skargi.  Skarga wpłynęła  do Urzędu Miasta  jeśli  dobrze pamiętam 9 stycznia
z datą 6 stycznia, to minęło więcej niż 7 dni. My dzisiaj będziemy podejmować uchwałę,
która wskazuje inny organ, do którego ma się skarżący zwrócić, czy jest to dopuszczalne,
w moim odczuciu łamanie prawa, czyli art. 231 kpa. 

Adwokat  Tomasz Stefaniak –  Moim zdaniem, jeśli chodzi o zawiadomienie o terminie
i  statut,  to  byłby  taki  obowiązek,  gdyby  ta  skarga  była  merytorycznie  rozpoznawana,
a  skoro  uchwała  ma  brzmieć,  że  uznajemy  się  za  niewłaściwych,  to  merytorycznie
rozpoznawana nie jest. A jeżeli chodzi o termin 7 dniowy wskazany w art. 231 kpa, to jest to
termin  instrukcyjny,  nie  jest  to  termin,  którego naruszenie,  czymkolwiek skutkuje,  tutaj
mamy Organ Kolegialny właściwy do rozpoznania tej sprawy, procedujący na sesjach, a co
do  zasady  art.   231  §  1  kpa  jest  adresowany  do  organów,  które  funkcjonują  w trybie
ciągłym,  tak  jak  powiedziałem,  to  jest  termin  instrukcyjny,  którego  przekroczenie  nie
przynosi  negatywnych  skutków  dla  organu.  Można  by  oczywiście  powoływać  się  na
przewlekłość itd., ale skoro ta sprawa zostanie przekazana, to będzie za późno.  
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;            

Za- 10: Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak
Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder
Andrzej, Śniecikowska Renata.

Przeciw- 1: Wróblewski Stanisław,

Wstrzymało się – 1: Bryłka Katarzyna. 

UCHWAŁA nr 402/LVIII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 13 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Krzysztofa  Goliszewskiego  z  dnia  13
grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Procedura była podobna,  z tym, że
skarga wpłynęła bezpośrednio nie do Rady Miejskiej  w Gostyninie,  tylko do Kancelarii
Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej  i  został  tutaj  przekierowana.  Komisja  rozpatrzyła
skargę i uznała za bezzasadną. Czy w sprawie skargi chciałby ktoś zabrać głos?

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do skargi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;            



Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw-  0

Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA nr 403/LVIII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 14 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Powstrzymam się od prezentowania
tego planu, plan był prezentowany na wszystkich komisjach Rady Miejskiej. 

 Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – plan przyjęto bez uwag. 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  - plan przyjęto bez uwag.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - plan przyjęto bez uwag.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – plan przyjęto bez uwag.
Komisja Rewizyjna - plan przyjęto bez uwag.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - plan przyjęto bez uwag. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;            

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw-  0

Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA nr 404/LVIII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 15 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok
2023.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Będziemy  głosowali  poszczególne
plany, a na końcu uchwałę.  Jako pierwszy plan KSOZiPS. Mam tutaj uwagę, że w czasie
posiedzenia  komisji  plan  przyjęto  wraz  z  poprawką:  w miesiącu  maju  dopisać  punkt  –
Problematyka demografii na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Za przyjęciem planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej
na 2023 rok wraz z poprawką głosowano następująco:

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw-  0

Wstrzymało się – 0 

Plan Pracy    Komisji  Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Pomocy Społecznej na 2023 rok  
został przyjęty. 

Za  przyjęciem planu pracy  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  na  2023 rok
głosowano następująco:

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw-  0

Wstrzymało się – 0 

Plan Pracy   Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  na 2023 rok został przyjęty.   

Za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej   na 2023 rok głosowano następująco:

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw-  0

Wstrzymało się – 0 

Plan Pracy   Komisji Rewizyjnej  na 2023 rok został przyjęty.   



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Do planu KBiPP była poprawka, aby
w I kwartale w punkcie 4 po stronie remontów dodać określenie „i modernizacji”. 

Za przyjęciem planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2023 rok
wraz z poprawką głosowano następująco:

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw-  0

Wstrzymało się – 0 

Plan Pracy   Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2023 rok został przyjęty.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Teraz plan pracy KSWiP. Mam uwagę,
że plan przyjęto bez poprawek. 

Radny Stanisław Wróblewski – Na komisji sygnalizowałem już problem funkcjonowania
tego tworu. Wydaje się w moim odczuciu, że plan pracy zupełnie odbiega od tego, co być
powinno zadaniem tejże komisji.  Art.  18 b ustawy o gminie,  wskazuje,  że statut  gminy
określa zadania i zasady pracy komisji. W statucie mamy, że komisja jest powoływana po
to, aby rozpatrywać skargi,  wnioski  oraz petycje,  natomiast w planie pojawia się wiele
innych  rzeczy,  które  nie  powinny  być  zadaniem  tejże  komisji.  Zgodnie  ze  zwyczajem
komisja  jest  powoływana  w  ostatnim tygodniu  przed  posiedzeniem sesji,  dochodzi  do
absurdów, odwołam się do dzisiejszych uchwał związanych ze skargą, skarga wpłynęła do
nas na początku stycznia, 9 stycznia, 25 stycznia było zebranie komisji, a o zgrozo komisja
powinna  przygotować  materiał  do  stworzenia  uchwały,  uchwała  została  nam  przesłana
18  -go  stycznia,  po  co  więc  ta  komisja,  skoro  uchwała  tydzień  wcześniej  już  została
zaproponowana. Uchwała powinna zaistnieć dopiero w momencie, kiedy komisja zajmie się
sprawą,  ustali  dalszy  tryb  postępowania  i  to  jest  zgodne  z  zasadami  demokracji,  a  my
przychodzimy na komisję,  uchwała  jest  gotowa,  mamy ją zaklepać,  potwierdzić,  że  jest
wszystko w porządku.  Uważam,  że  komisja  działa  nie  tak,  jak  trzeba  i  plan pracy jest
w moim odczuciu nie do przyjęcia, bo ma zapisy odbiegające od tego, co mamy zapisane
w statucie, a w statucie jest jednoznacznie – budowa koniunkcyjna jednoznacznie wskazuje,
czym ma się zająć Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Adwokat Tomasz Stefaniak –  Co do planu nie będę się wypowiadał, bo to jest kwestia
merytoryczna, która jest uzależniona od radnych, Państwo pracujecie nad tym, nad czym
uważacie,  że  powinniście  pracować.  Ja  bym się  nie  zgodził  z  Panem Wróblewskim,  że
uchwały  powstają  zanim  komisja  je  rozpatrzy,  przecież  mamy  do  czynienia   tylko
z projektem uchwały, który przecież na komisji może być przepracowany i mieć finalnie
zupełnie  inną  treść,  niż  ta  przedstawiona  wstępnie.  Zawsze  tak  jest  przy  organach
kolegialnych, że ktoś się sprawą pierwszy zajmuje i przygotowuje jakiś projekt, który jest
następnie  procedowany,  ale  tak  jak  powiedziałem,  przecież  mamy  do  czynienia  tylko
z projektem, uchwałę podejmuje dopiero Rada Miejska. Chodzi o uchwały merytoryczne
dotyczące skarg i te uchwały podejmowane są na sesjach, nie na komisji, komisja tylko je
opiniuje,  wcześniej  powinna  nad  nimi  merytorycznie  popracować.  Bywam  na  Komisji



Skarg, Wniosków i Petycji, akurat najmniej, bo Mecenas Wypych zajmuje się tym częściej,
ale przecież na komisjach przed głosowaniem za każdym razem przeprowadza się dyskusję,
zadaje pytania, rozwiewa wątpliwości i bardzo często bywa tak, że projekt przedstawiony
komisji wstępnie osiąga, jeszcze nawet przed głosowaniem zupełnie inne brzmienie, niż to
pierwotnie  zaproponowane,  więc  tak  jak  powiedziałem  wcześniej,  mamy  do  czynienia
tylko z projektem, a nie z uchwałą, a to, czy komisja pracuje merytorycznie, czy nie, to już
jest kwestia oceny subiektywnej, ja na tej komisji nie byłem i nie będę się na ten temat
wypowiadał.        

Radny Stanisław Wróblewski –  Bardzo często to jest nieprawda, bo jeszcze nigdy w tej
kadencji nie zmieniono treści uchwały. 

Radny Bogdan Ozimek – Te uwagi Pan Radny Wróblewski na komisji też przedstawiał,
ale  w  trakcie  głosowania,  ten  plan  został  przyjęty  jednogłośnie,  akurat  Radny  Pan
Wróblewski nie głosował, chociaż był obecny, były 4 głosy za, nie było nikogo przeciw, ani
nikt się nie wstrzymał. 

Za przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok głosowano
następująco:

Za- 11:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata. 

Przeciw-  1: Wróblewski Stanisław.

Wstrzymało się – 0 

Plan Pracy   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok został przyjęty.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Przejdziemy do planu KEKiS, mam
zapisane, że plan przyjęto z autopoprawkami:  

 w  miesiącu  marcu  dodano  punkt  „Analiza  zasadności  przeniesienia  Szkoły
Muzycznej  I  stopnia  im.  Romualda  Twardowskiego  w  Gostyninie  do  nowej
siedziby”.

 W miesiącu wrześniu nazwę Szkoły Muzycznej uzupełniono o imię Patrona, pełne
brzmienie  „Szkoła  Muzyczna  I  stopnia  im.  Romualda  Twardowskiego
w Gostyninie”.

 W  miesiącu  październiku  w  nazwie  Przedszkole  nr  2  określenie  „z  oddziałem
integracyjnym” zastąpiono „z oddziałami integracyjnymi”.  

 W miesiącu  październiku  skreślono  wyszczególnienie  „Prezesa  Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Handball Team SKRWA” Gostynin i zastąpiono
wyszczególnieniem „Prezesa Klubu Sportowego „Mazovia” Gostynin.   



Za przyjęciem planu pracy Komisji  Edukacji,  Kultury i  Sportu  na 2023 rok głosowano
następująco:

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw-  0

Wstrzymało się – 0 

Plan Pracy   Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2023 rok został przyjęty.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  odczytał  uchwałę  -  treść  uchwały
stanowi załącznik do protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 11:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata.  

Przeciw-  0

Wstrzymało się – 1: Wróblewski Stanisław.

UCHWAŁA nr 405/LVIII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 16

Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Protokół był wysłany na maila, czy do
tego protokołu Państwo radni wnoszą uwagi? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołów. 

Za przyjęciem protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej głosowano następująco: 

Za- 12:  Bryłka Katarzyna,  Chojecka – Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw-  0

Wstrzymało się – 0 



Protokół z LVI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 17

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Kiedyś  informowałem  o  tym,  ta
informacja  znalazła  się  także  w  sprawozdaniu  rocznym  Rady  Miejskiej,  że  uchwała
w sprawie  opłaty  od  posiadania  psów uchwalona  na  rok  2023 została  objęta  nadzorem
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  wtedy  też  informowaliśmy  na  podstawie  tego,  co
wyjaśniała Pani skarbnik, która kontaktuje się z pracownikami RIO, że nie będzie konieczne
modyfikowanie treści  takiej  uchwały,  natomiast  potem zdarzyła się  trochę dziwna rzecz
i nieprzewidziana. Mianowicie informacja o tej uchwale, która przypłynęła z RIO zbiegła
się w czasie z awarią systemu EZD i systemu ePUAP, także długi czas  nie wiedzieliśmy,
czy rzeczywiście jakiekolwiek działania  przez RIO zostały podjęte. Po pewnej interwencji
ze  strony  RIO,  okazało  się,  że  RIO  podjęło  określoną  uchwałę.  Tą  uchwałę  Państwu
wysłaliśmy, ja tylko powiem w czym jest rzecz – chodzi o § 4 naszej uchwały, generalnie
RIO uchyliło pewne określenia dotyczące wymogów, aby okazywać się zaświadczeniami
w pewnych okolicznościach. Przeczytam o co chodzi – w § 4 tej uchwały od posiadania
psów: § 4 wygląda tak: opłaty od posiadania psów nie pobiera się i tak zostało uchylone ust.
1 z tytułu posiadania zaadoptowanych psów, odłowionych z terenu Miasta Gostynina lub ze
schroniska  na  podstawie  zaświadczenia   wystawianego  odpowiednio  przez  Wydział
Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  lub  przez  to
schronisko i  ust.  2  –  z  tytułu  posiadania  psów trwale  oznakowanych chipem,  tatuażem
i podanych zabiegowi  sterylizacji na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza
weterynarii,  więc  jak  gdyby  te  określenia  dotyczące  na  podstawie  zaświadczenia  i  na
podstawie zaświadczenia w pierwszym i drugi ustępie, te określenia zostały uchylone, czyli
po prostu urząd nie może żądać takich zaświadczeń, ewentualne sprawdzenie prawdziwości
pozostaje już w gestii urzędu. Udzieliłem odpowiedzi do RIO, tą odpowiedź macie Państwo
wysłaną. Przepraszam za spóźnioną reakcję, ale było to w dużej części od nas niezależne,
z tego co wiem, skutki tej awarii do tej pory jeszcze nie zostały do końca usunięte, także
pozostała tradycyjna korespondencja mailowa i papierowa. Kolejna korespondencja, już ten
problem  trochę  dzisiaj  się  przewinął,  Pan  Mecenas  o  tym  mówił,  mianowicie  w  dniu
wczorajszym otrzymaliśmy zawiadomienie o badaniu nadzorczym uchwał Rady Miejskiej
w Gostyninie – odczytam to, ponieważ sprawa wydaje się ważna.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  odczytał zawiadomienie z Regionalnej Izby
Obrachunkowej  o   badaniu  nadzorczym  uchwał  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  –  treść
zawiadomienia stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder   -  Poprosiłbym teraz Panią Skarbnik
o komentarz do tego zawiadomienia. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Na samym początku powiem, że nie tylko naszej
jednostki  dotyczy  sprawa  zabezpieczenia  w  budżecie  środków  na  wniesienie  wkładu



pieniężnego do spółek. Już w 2020 roku, bodajże gmina Lesznowola też miała takie udziały
„wywalone” z budżetu, w ubiegłym roku miasto Piaseczno, które odwołało się do Sądu,
w  Sądzie przegrało. Jest jakaś nagonka na jednostki samorządu terytorialnego jeżeli chodzi
o te sprawy. W naszych uchwałach w budżecie jak i w WPF zabezpieczyliśmy środki na
okres 3 lat, w budżecie na bieżący rok, w WPF jako przedsięwzięcie z takim celem, że
spółka  te  udziały  spożytkuje  na  wkład  własny  w  realizacji  modernizacji  oczyszczalni
ścieków. Teraz jak się okazuje nasze uchwały będą pod tym kontem badane i stawiane na
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. We wcześniejszych latach, dwa
kolejne  budżety,  bo  jak  Państwo  wiecie  o  tej  inwestycji  mówi  się  już  od  kilku  lat,
zabezpieczaliśmy te środki, przesuwaliśmy, tutaj RIO obawia się, że gmina jakby chciała
obejść w ten sposób dług, przekazując wkład do spółki i stawia nas na Kolegium, będziemy
jechać z panem Mecenasem, we dwoje 31 stycznia. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jeszcze dopowiem, jest to sytuacja, która zupełnie
nas wszystkich zastanawia, bowiem przypominam, zresztą Państwo też to pamiętacie, nie
pierwszy raz wnosiliśmy jakiś wkład pieniężny do naszych spółek miejskich, czy to zamek,
czy POM, a teraz okazuje się, że jesteśmy wezwani na wyjaśnienia. Projekt budżetu był
opiniowany przez RIO, opinia była pozytywna, żadnych uwag nie było i  dla nas jest to
niezrozumiałe, ale zobaczymy, a czy my chcemy obejść dług, ja z kolei rozumiem, że jakby
te środki nie mogły być przekazane dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, to będzie wniosek
zupełnie odwrotny dla nas, gdyż sytuacja się poprawi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder   - Pan Mecenas może?

Adwokat  Tomasz  Stefaniak  –  Ja  nie  rozumiem  ostatnio  wykładni  RIO  jeśli  chodzi
o dokapitalizowanie spółek miejskich, moim zdaniem wynika to trochę z niezrozumienia
funkcjonowania tych podmiotów w oparciu o kodeks spółek handlowych. Jestem głęboko
przekonany, rozmawialiśmy z naszym opiekunem, że ta uchwała się utrzyma, dlatego, że
one są różne, duży nacisk ostatnio RIO kładzie na to, żeby dokapitalizowanie spółek było
wydawane na bieżące i ciągłe zaspokajanie potrzeb wspólnoty, więc te uchwały, które były
uchylane wcześniej, ich nieważność stwierdzano, dotyczyły zupełnie innych rzeczy. Nasza
uchwała dotyczy dofinasowania przedsiębiorstwa, które bieżąco i stale w naszym imieniu
realizuje usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Ja nie potrafię sobie bardziej bieżąco i stale
wykonywanych usług, no może poza dostawą energii wyobrazić, więc jestem przekonany,
że nasza uchwała się utrzyma. Ja jestem zdania, że miasto ma prawo dofinansować każdą
swoją  spółkę,  na  każdy cel,  który  jest  zgodny z  jej  działalnością  statutową,  dlatego,  że
ustęp 2 art.1 Ustawy o gospodarce komunalnej zawiera słowo „w szczególności” a dopiero
po nim następuje  dookreślenie  o bieżącym i  stałym zaspokajaniu  potrzeb.  Skoro mamy
słowo  „w  szczególności”,  to  znaczy,  że  wyliczenie  nie  jest  numeratywne,  a  tylko
przykładowe,  a tym czasem z art.  7  Ustawy o samorządzie  gminnym jasno wynika,  że
wodociągi,  kanalizacja,  to  jest  nasze  zadanie  własne,  mieszczące  się  w  gospodarce
komunalnej. Dlatego myślę, że to stanowisko, które aktualnie zajmuje RIO na dłuższą metę
się nie utrzyma i racjonalnie nie obawiam się, że nasza uchwała zostanie uchylona w tej
części. Ale po drugiej stronie mamy ludzi, a z ludźmi nigdy nie można mieć pewności, więc
ryzyko zawsze istnieje. Myślę, że nie będzie unieważniona nasza uchwała.        

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder   -  Panie Mecenasie na dłuższą metę, ale
jeżeli się utrzyma na krótką metę, czyli w szczególności 31, to co nam grozi?



Adwokat Tomasz Stefaniak –  Nic nam nie grozi, poza tym, że będziemy mieli problem
z  dokapitalizowaniem  swoich  spółek.  To  jest  kuriozalne,  bo  skoro  powierzamy  im
wykonywanie określonych działań, mówię tutaj o spółkach stricte komunalnych, tak jak np.
Przedsiębiorstwo ciepłownicze, Przedsiębiorstwo wodociągowe, czy oczyszczania miasta,
to są usługi wprost wymienione w Ustawie o samorządzie gminnym, to jakże mielibyśmy
finansować tą działalność, jak nie poprzez dokapitalizowanie, czyli podwyższanie kapitału
zakładowego.   Teoretycznie  kodeks  spółek  handlowych  przewiduje  jeszcze  dopłaty  ze
strony wspólnika, ale o ile w przypadku poniesienia kapitału mamy sprawę jasną, klarowną,
bo  tutaj  mamy  potem  kontrolę  sądu  rejestrowego,  to  jakby  miał  mieć  wątpliwości
gdziekolwiek, to bardziej przy dopłatach ewentualnych do spółek, niż przy podnoszeniu ich
kapitału zakładowego.  Moim zdaniem gdyby miało się utrzymać i  ta  niedobra praktyka
rozszerzyć na całe  kraje,  bo na razie  mówimy o RIO w Warszawie,  to  byłby ogromny
problem systemowy dla samorządów, dlatego, że znakomita część spółek komunalnych, my
mamy to szczęście, że te  nasze największe spółki są rentowne, one czasem wykazują straty
ze  względu  na  pewnego  rodzaju  sezonowość,  czy  zawirowania,  ale  co  do  zasady  są
rentowne, ale duża część działalności komunalnej rentowna nie jest, bo być nie może. W
Płocku np. mamy spółkę, która zajmuje się komunikacją miejską, dzieci do lat 18 i studenci,
tam jeżdżą za darmo, siłą rzeczy rynkowo jest to bez sensu, ale miasto może to robić, moim
zdaniem akurat tutaj należałoby pochwalić, że to robi, no więc musi spółce w jakiś sposób
rekompensować tego typu działania. Przecież spółki, tak jak Przedsiębiorstwo ciepłownicze,
czy Przedsiębiorstwo wodociągowe, to są spółki taryfowe, mieszkańcy  płacą nie stawki
rynkowe za dostarczanie ciepła, nie stawki rynkowe za dostarczanie wody, tylko stawki,
które są zatwierdzane, albo przez Wody Polskie, albo Urząd Regulacji Energetyki i to już od
dłuższego czasu jest taka praktyka ze strony tych urzędów, że kosztem spółek komunalnych
najczęściej zaniża się inflacje, żeby inflacja nie chodziła wysoko, to się taryfy nisko tnie np.
w ostatnim roku mieliśmy 20% inflacji, a MPK dostało o 7% podwyżkę.                   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder   -  Dziękuję Panie Mecenasie. Termin
sesji lutowej zaplanowałem na 27  tj. poniedziałek, głównie chodziło o to, żeby był to już
termin po feriach. Mam też taką informację, że Pani Sekretarz chciałaby odpowiedzieć na
pytanie, które kiedyś było zadane o informacji wydatkowanych środków finansowych dla
obywateli Ukrainy, natomiast Pan Burmistrz o liczbie wydawanych orzeczeń i opinii przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski -   Tak  jak  powiedziałem  na  poprzedniej  sesji
przedstawię dzisiaj informację jak wygląda liczba orzeczeń i opinii  wydawanych  przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną na przestrzeni ostatnich 3 lat.        

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  przedstawił  informację o liczbie Orzeczeń i Opinii
wydawanych  przez  poradnie  psychologiczno-pedagogiczną  –  treść  informacji  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.

Sekretarz  Miejski  Hanna  Adamska  przedstawiła  informację  o  wydatkowanych  środkach
finansowych  dla  obywateli  Ukrainy  -   treść  informacji  stanowi  załącznik  do  protokołu
w wersji papierowej.

Do punktu 18 

Zamknięcie obrad.



Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Reder –  Zamykam obrady LVIII  sesji  Rady
Miejskiej VIII Kadencji, dziękuję wszystkim za przybycie.                    

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Andrzej Hubert Reder 

           


