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

z dnia 27 Stycznia 2022r.

Stan – 15
Obecni – 15

Lista obecności w załączniku.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 15:00.

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 XLII sesję Rady Miejskiej VIII Kadencji. Witam Panie i
Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję,  witam wszystkich naszych gości,  witam
Zastępcę  Burmistrza  Panią  Halinę  Fijałkowską,  witam  Sekretarza  Miejskiego  Hannę
Adamską,  witam  Skarbnika  Miasta  Panią  Bożenę  Sokołowską,  witam  Adwokata  Pana
Tomasza  Stefaniaka,  witam  Dyrektora  Miejskiego  Centrum  Kultury  Panią  Aleksandrę
Milczarek,  witam Panią  Kamile  Ostrowską  z  Biblioteki  dla  Dzieci  i  Młodzieży,  witam
Prezesa Spółki Zamek Pana Pawła Gostynińskiego oraz Prezesa Spółki Miejskie Centrum
Handlowe „Stara Betoniarnia” Pana Rafała Różańskiego,  witam Kierownika Miejskiego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Panią  Renatę  Zagórską,  witam  Naczelników  Wydziałów
Urzędu Miasta, witam Wszystkich Państwa.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Odczytał porządek posiedzenia sesji.
Czy do porządku obrad Państwo Radni mają jakieś uwagi, bądź wnoszą propozycje zmian?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Proszę Państwa o wycofanie z porządku obrad sesji
punktu  nr  8,  który  dotyczy  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  z
budżetu Miasta Gostynina na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł
ogrzewania na przyjazne środowisku, z uwagi na to, że nie uzyskaliśmy wszystkich wymaganych
uzgodnień. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Rozumiem, że zamysł jest taki, aby ta
uchwała pojawiła się na sesji lutowej?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Tak. 



Za wykreśleniem z  porządku  obrad  punktu  8  pod  nazwą „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad
udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  Miasta  Gostynina  na  zadanie  służące  ochronie  powietrza
polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku” głosowano następująco:  
 
Za- 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka- Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, 
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski 
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała została wykreślona z porządku obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą głosowano następująco: 

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

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 2021:
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 2021.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych 

pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2021 roku.
7. Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2022 rok” przez Burmistrza Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu 

przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”  - edycja 2022 i zasad udzielania 
pomocy w ramach tegoż programu.       

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. 
Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
12. 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.



13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  

14.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 

2022.  
16. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.    

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Przedstawiła  sprawozdanie  międzysesyjne
Burmistrza Miasta za okres od dnia 20 grudnia 2021 do 20 stycznia 2022 –  treść sprawozdania
stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Do punktu 4 

Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o 
realizacji zadań statutowych w roku 2021:

1) Miejskie Centrum Kultury,  

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek – Przedstawiła informację o 
realizacji zadań statutowych w roku 2021 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu w 
wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski – Mam pytanie odnośnie Kina Siemowit, czy rozważa Pani, żeby 
poprawić frekwencję w kinie poprzez organizowanie koncertów, spotkań, takie, które cieszyłby się 
zainteresowaniem, oczywiście pod warunkiem, że czas epidemii będzie dobiegał końca. Czy jest 
taka koncepcja na ten rok?

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek –  Koncepcja oczywiście jest, ale
koncepcja musi zmierzyć się z rzeczywistością, w postaci wysokości środków, jakimi dysponujemy
na bieżący rok budżetowy. Pozostawiliśmy koncerty, pozostawiliśmy spotkania wykładowe, które
można  też  nazwać  spotkaniami  z  ciekawymi  postaciami,  bo  Pani  koordynator  zapraszając  na
wykłady, które na ten moment są też dostępne dla mieszkańców Gostynina, nie tylko dla naszych
słuchaczy  uniwersytetu  zaprasza  znane  i  cenione  postacie,  wielokrotnie  są  to  profesorzy
uniwersyteccy,  lub  podróżnicy,  którzy  zjechali  kawałek  świata.  Jeśli  chodzi  o  zwiększanie
frekwencji,  to  ze  względu  na  dużą  frekwencję  i  duże  zainteresowanie  bardzo  dużo propozycji
przenieśliśmy  na  czas  wakacyjny,  wtedy,  kiedy   możemy  widzieć  się  w  plenerze,  kiedy  jest
bezpiecznie i wtedy widzimy, że nasi odbiorcy z poczuciem bezpieczeństwa pojawiają się na tych
propozycjach plenerowych. Jeśli chodzi natomiast o wykorzystanie sali środowiskowej, to tak jak
Pan słusznie  zauważył  jest  salą  widowiskowo – kinową i  chcąc  zapewnić frekwencję  w Kinie
Siemowit, chcąc mieć filmy premierowe lub filmy dobrze rozpoznawalnych dystrybucji, niestety
jesteśmy zobligowani grać filmy w pewnej ciągłości – najkrótszy czas jaki możemy grać, to od
piątku  do  poniedziałku.  Oczywiście  dystrybutorzy  życzyliby  sobie,  aby  najlepiej  grać  je  cały
tydzień,  ale  widzimy,  że  gostyniński  odbiorca  nie  ma  takiej  potrzeby,  ponieważ  seans
poniedziałkowy nie  jest  już  taka  oblegany i  wyjęcie  z  weekendu kinowego soboty sprawia,  że



dystrybucja mówi nie. Staramy się w porozumieniu z Panią Eweliną Olszewską, która bardzo mnie
wspiera w dziedzinie Kina Siemowit, aby jedną sobotę w miesiącu postarać się udostępnić jako salę
widowiskową, natomiast w pozostałe weekendy możecie mieć Państwo odczucie, że koncertów, czy
teatrów jest mało, ale to jest tego typu zależność. Koncerty mogą być z mniejszym rozmachem np.,
w kawiarni lub na Sali widowiskowej dla około 50 osób, widzimy, że na Sali widowiskowej nie są
to,  aż tak frekwencyjne koncerty,  żeby faktycznie dużą stratą  było to,  że spotkamy się  w tych
mniejszych salach.    

Radny Stanisław Lewandowski – Czy ma Pani jakiś pomysł, na ożywienie kawiarni, która nie jest
tak wykorzystywana jakby położenie i miejsce na to wskazywało.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek –  Na początku stycznia mieliśmy
przyjemność  spotkać  się  w kawiarni  i  szczerze  powiedziawszy,  stwierdziliśmy,  że w kawiarnie
ostatnio życie wraca. Tam w miarę możliwości spotykają się nasi seniorzy, tam odbywa się część
warsztatów,  trzy  koncerty  o  których  mówiłam  odbywały  się  w  Sali  kawiarnianej.  Jeżeli  nie
pokrzyżuje nam planów żadne rozporządzenie, ani choroba, to myślę, że w okresie wakacyjnym
zabawy taneczne  również  na  kawiarence  się  pojawią.  Zdaje  sobie  sprawę,  że  miejsce  nie  jest
wykorzystane  w 100%, natomiast  dokładamy wszelkich  starań,  aby mimo wszystko,  kawiarnia
tętniła życiem.  

Radny Stanisław Lewandowski –  Jeśli chodzi o teren przyległy do domu Kultury, nie wiem, jaki
Pani ma wpływ na to, ale tam jakby czas się w miejscu zatrzymał, czy robi się coś w tym kierunku?

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek – Teren dookoła Domu Kultury,
podobnie  jak  sam  budynek  Domu  Kultury  jest  w  użyczeniu  instytucji,  natomiast  pozostaje
własnością Gminy Miasta Gostynina  i jestem przekonana, że właściwe wydziały Urzędu Miasta
robią wszystko co w ich mocy, żeby ten tern był atrakcyjny  dla Państwa. My ze swojej strony nie
ingerujemy  tam  w  infrastrukturę  w  sensie  takim,  ze  nie  stawiamy  tymczasowych,  ani  stałych
budowli, ponieważ w okresie wakacyjnym teren ten, bardzo często się przeobraża. W związku z
powyższym, mamy takie sytuacje czasami, że nawet te istniejące już elementy sprawiają, że pewne
propozycje,  które  chcielibyśmy tam wprowadzić  niestety  nie  są  w  stanie  się  tam zrealizować.
Architektura krajobrazu zaprojektowana w sposób rzetelny, nowoczesny, to są też konkretne koszty,
a  ja  jednak  stoję  na  stanowisku,  że  priorytetowo  mamy  potrzeby  wewnątrz  budynku,  których
przeciętny  odbiorca  może  nie  widzieć  na  pierwszy  rzut  oka.  Priorytetem  będzie  dla  nas
doinwestowanie projektami wnętrza w Domu Kultury. 

Radny Stanisław Lewandowski  –  Pełna  zgoda,  z  tym,  że  są  granty,  nie  będę  tutaj  operował
przykładami, ale w całkiem nieodległym miejscu  zrobionym bardzo ładne. Myślę, że Pani będzie
bardziej usatysfakcjonowana jak teren będzie nie z lat 60, a z XXI wieku. Niech pani spróbuje na
rzecz tego zadziałać. Jeszcze ostatnie pytanie  -  jakim budżetem Pani dysponuje, jeśli nie jest to
tajemnicą?

Dyrektor  Miejskiego  Centrum  Kultury  Aleksandra  Milczarek  –  Absolutnie  nie  jest  to
tajemnicą,  w tym roku otrzymaliśmy niespełna 2.000.000,00 zł. Nie chce Państwa wprowadzić w
błąd,  nasza propozycja budżetowa opiewała na 3.300.000,00 zł.,  a otrzymaliśmy dość znacznie
okrojoną dotację podmiotową, na podobnym poziomie jak w zeszłym roku, ale nie przygotowałam
dokładnie tej kwoty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ogłaszam 15 minut przerwy. 

2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.



Pracownik Biblioteki dla dzieci i młodzieży Kamila Ostrowska – Przedstawiła informację o 
realizacji zadań statutowych w roku 2021 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu w 
wersji papierowej.

Radna Anna Majchrzak – Chciałabym zapytać o ideę bookcrossingu, powiedziała Pani, że została
wdrożona w tym roku, chciałam dowiedzieć się, gdzie znajduje się to miejsce, gdzie można wziąć 
książkę i czy przystąpiliście Państwo do ogólnopolskiej akcji tej idei, czy jest to działanie lokalne? 

Pracownik Biblioteki dla dzieci i młodzieży Kamila Ostrowska – Akcja bookcrossingu zrodziła 
się przy zorganizowaniu Dnia Dziecka. Bookcrosssing został przy Fili nr 1, przy ul. Płockiej nr 1, 
gdzie mieszkańcy mają wolny dostęp i jest to nasz lokalny pomysł.  

Radna Anna Majchrzak –  Może dobrze byłoby, żeby pojawiła się również szafa z książkami
w  parku,  w  centrum,  na  rynku,  a  drugie  miejsce,  to  wydaje  mi  się  Kaufland,  ponieważ  tam
przebywa bardzo dużo ludzi, ale to tylko w kwestii rozważenia. Chciałbym jeszcze dowiedzieć się,
czy z okazji 640 rocznicy nadania praw miejskich dla Gostynina, Biblioteka będzie przewidywała
jakieś działanie, czy konkurs dla dzieci, tak, żeby tą datę  uhonorować? 

Pracownik Biblioteki  dla dzieci  i  młodzieży Kamila Ostrowska –  Tak, myślę,  że będzie to
wzięte pod uwagę.

Radna Anna Majchrzak –   Na koniec chciałabym w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i
wszystkich  radnych  podziękować  za  zorganizowanie  pięknej  uroczystości  50  lat  Biblioteki  dla
dzieci i młodzieży, nadania imienia Stasia i Nel i uważam, że taka impreza była godna uwagi i dość
wysokiej rangi, za co bardzo serdecznie dziękujemy i jednocześnie pozdrawiamy Panią Dyrektor i
życzymy zdrowia.           

Do punktu 5 

Informacja  Prezesa  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  Zamek  Spółka  z  o.o.   o  realizacji  zadań
statutowych w roku 2021.
 
Prezes   Agencji  Rozwoju  i  Promocji  Zamek  Paweł  Gostyński  –  Przedstawił  informację  o
realizacji zadań statutowych w roku 2021 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Stanisław Lewandowski – Czy przewiduje Pan jakiś przelew z tarczy Covidowej?

Prezes  Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Paweł Gostyński – Na tą chwilę przepisy wyłączają
nas z korzystania z różnych tarcz, ponieważ przychody, który osiągnęliśmy w 2021 roku są dużo
większe niż w latach ubiegłych, a to jest kryterium przyznawania środków.   

Radny Stanisław Lewandowski – A o zysku netto nic nie może Pan powiedzieć za ubiegły rok?

Prezes  Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Paweł Gostyński –  Szanujemy 35.000,00 zł., ale
trzeba jeszcze wziąć pod uwagę ostatnią fakturę za energię elektryczną, nie wiem jaka to będzie
kwota ale myślę, że około 12.000,00 zł. 

Radny Stanisław Lewandowski – W miarę stabilizują się ceny energii elektrycznej, gazu, czy w
Pana wizji nie przewiduje Pan załamania finansowego w bieżącym roku?

Prezes   Agencji  Rozwoju  i  Promocji  Zamek  Paweł  Gostyński  –  Trudno  mi  odpowiedzieć.
Wzrost cen gazu i wzrost cen energii elektrycznej nie jest dokładnie znany, zobaczymy jakie koszty



przyniesie nam energia elektryczna.  Koszty musimy przerzucić na odbiorców, bo innego wyjścia
nie ma, już pewne kroki podjęliśmy w listopadzie ubiegłego roku, kiedy inflacja zaczęła mocno
nam doskwierać. Zobaczymy co się wydarzy w trakcie, dziś jest styczeń, trudno mi szacować jakie
to będą koszty.

Radny Stanisław Lewandowski -  Czy są podjęte jakieś działania odnośnie zmiany linii brzegowej
i to co dotyczy wód okalających Zamek?

Prezes  Agencji  Rozwoju i Promocji Zamek Paweł Gostyński –  Tutaj informację mam dość
ubogą, temat linii brzegowej, to temat o którym mówimy chyba od dwóch lat, wiem, że  w między
czasie środki które były zabezpieczone, zostały przekazane na inny cel i w tym roku jest szansa, że
linia brzegowa zostanie zrobiona. Teren linii brzegowej nie należy do spółki, także nie mogę tu
dużo mówić, ale jeśli będą podjęte działania, to przyłączymy się.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska –  Tak jak w informacji z realizacji zadań Burmistrza
była  mowa,  że  w  tej  chwili  jest  w  opracowaniu  dokumentacja,  dotycząca  regulowania  stanu
brzegowego jeziora Zamkowego i dopiero będziemy mogli mówić o kosztach realizacji zadania w
momencie,  jak  powstanie  ostateczna  dokumentacja,  będziemy  znali  koszty  tego.  Ponadto  jest
jeszcze  realizowane  inne  opracowanie,  które  dotyczy  odprowadzenia  nadmiaru  wód  z  jeziora
Zamkowego  w przypadku zdarzeń związanych z dużą ilością opadów. Te zadania są realizowane
przez miasto, spółka na ten moment w tym nie uczestniczy i to nie jest zadanie spółki.  

Prezes  Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Paweł Gostyński –  Uzupełnię może – jeśli chodzi o
naszą działalność, to będziemy inwestować w największe źródło dochodu, czyli w naszą kuchnię.
Zapewnienie właściwiej produkcji będzie najważniejsze. W tym roku planuję uzbrojenie kuchni o
mroźnię.  Dziś korzystamy z dużych zamrażarek, chciałbym, abyśmy jedno pomieszczenie w tym
roku przeznaczyli na mroźnię, która pomieści cały asortyment. Myślę, że to będzie koszt znacznie
większy  niż  chłodnia,  szacuję,  że  może  to  być  około  35.000,00  zł.  Jeśli  chodzi  o  inwestycje,
inwestowałbym w to, co przynosi nam największy przychód, czyli produkcję żywności. 

Radny Grzegorz Raciborski – Umowa z Arionem do kiedy trwa?

Prezes  Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Paweł Gostyński –   Umowa z Arionem obowiązuje
na kolejny rok, jest ważna do końca września 2022 roku, do 30 września.  Z Arionem spółki nie
obwiązuje prawo zamówień publicznych, nie startujemy w przetargu. 

Radny Grzegorz Raciborski – A co by się stało, gdyby umowa wygasła, brał Pan to pod uwagę,
jest jakiś plan awaryjny?

Prezes   Agencji  Rozwoju i  Promocji  Zamek Paweł  Gostyński  –   Inaczej  –  jeżeli  chodzi  o
produkcję  naszej  żywności  w  ubiegłym  roku  byłem  bardzo  optymistycznie  nastawiano  na
poszerzenie produkcji żywności zbiorowej dla innych szpitali. Dzisiaj wiem, że przy naszej pracy
bieżącej,  czyli  catering  dietetyczny,  imprezy  okolicznościowe,  szpital  ARION  nie  jesteśmy
lokalowo w stanie  powiększyć się  o  inny duży zakład,  który  obierałby  naszą żywność.  Jest  to
technicznie nie możliwe. Nie pomieścimy się w kuchni, nie mamy takiej mocy przerobowej, więc
utrzymanie dobrej relacji z Arionem i utrzymanie dobrej usługi jest rzeczą kluczową, bo jak widać
po wynikach jest to ponad połowa przychodów, które nam generuje ARION. Jeśli taka sytuacja by
zaistniała,  że współpraca by się zakończyła, oczywiście należy szukać innego odbiorcy, w tym
zakresie. Dużym rozczarowaniem dla mnie były przychody z organizacji imprez gastronomicznych,
było duże zainteresowanie, ale sami goście nie byli w stanie zapewnić frekwencji i to też nam się
przekłada na koszty. Dużo korzystniej wychodzi prowadzenie stałego cateringu.



Radny Grzegorz Raciborski –  W miarę stabilny dochód.

Prezes   Agencji  Rozwoju i  Promocji  Zamek Paweł Gostyński  –   Tak,  usługa jest  pewnym
dobrem, jeżeli ceny poprzez inflację szaleją, pewne rzeczy będą mniej popularne. Kierunkujemy się
mocno na produkcję żywności od nas.

Radna Anna Florczak -  Jaka jest wysokość stawki dla pacjenta?

Prezes   Agencji  Rozwoju i  Promocji  Zamek Paweł  Gostyński  –    Stawka  jednodniowa dla
pacjenta  w spółce  ARION-MED, to  kwota  17,21 zł.   Prowadzę od jakiegoś  czasu  rozmowy z
dyrekcją szpitala w celu uaktualnienia tej stawki żywieniowej, musimy to zaktualizować, chociażby
o inflację, czy inne rosnące koszty. Czekam też na wzrost mediów, aby znać szczegółowe koszty. 

Radna Anna Florczak -   Jaki jest czysty zysk dla spółki z tej stawki?

Prezes   Agencji  Rozwoju  i  Promocji  Zamek  Paweł  Gostyński  –   200  pacjentów  dziennie
pokrywa nam koszty, tak to wyliczamy, u nas usługi są ujednolicone, jedna zmiana pracowników
realizuje kilka zadań jednocześnie, czyli wytwarza jedzenie dla szpitala, dla żłobków, dla cateringu
dietetycznego.  Wszystkie koszty są liczone razem, jednym nakładem pracy i z tego liczymy łączny
zysk.       

Radna Anna Florczak -    Czyli nie jest Pan w stanie określić ile faktycznie jest zysku z tej stawki,
ponieważ osoby, które pracują na tą stawkę wykonują jednocześnie inne zadania, tak?

Prezes  Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Paweł Gostyński –   Tak. 

Do punktu 6 

Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych „z 
zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2021 roku.
    
Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  Środków  Zewnętrznych  Paulina  Toruniewska  –
Przedstawiła  informację  o  wysokości  i  przeznaczeniu  środków  finansowych  pozyskanych  „z
zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2021 roku – treść informacji stanowi załącznik do
protokołu w wersji papierowej.  

Radny Stanisław Lewandowski  -  Mam pytanie dotyczące punktu dofinasowania na utylizację
eternitu, kwota nie jest za wysoka, czy to wynika z aktualnych potrzeb, stanu?

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska – Tak, przez
okres całego roku kalendarzowego zbieramy od mieszkańców Miasta Gostynina zapotrzebowanie,
zgłaszają się do nas mieszkańcy, którzy chcą zmienić pokrycie dachowe i albo firmy już im zdjęły
eternit z dachu i mają złożony na terenie swojej posesji i czeka na zabranie, albo też takie osoby,
które proszą o to, aby azbest został zdjęty z dachu i zabrany, bo są dwie takie możliwości.  Niestety
program, który był przeze mnie wspomniany nie zakłada zakupu nowego pokrycia dachowego, w
związku z tym, osoby nie zawsze godzą się na to, żeby zgłosić się do tego programu, bo z własnych
środków muszą nowy dach założyć. Na początku każdego roku przypominanym się mieszkańcom
na stronie internetowej, środki są. 

Do punktu 7 

Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2022 rok” przez Burmistrza Miasta.



Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska – 
Przedstawiła „Kalendarza Imprez Miejskich na 2022 rok” – treść stanowi załącznik do protokołu w 
wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski – A gdzie będą obywać się potańcówki, w Sali klubowej, czy na 
powietrzu, czy to ogólnodostępne?

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska – Nie mam 
pełnej informacji jak to będzie wyglądało, trzeba by dopytać Panią Dyrektor MCK. 

Do punktu 8 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez 
rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina.
 
Prezes  Miejskiego  Centrum  Handlowego  „Stara  Betoniarnia”  Rafał  Różański  –  Ustawa
nakłada  na  gminy  obowiązek wyznaczenia  miejsca  do  handlu,  tzw.  bezpośredniego  handlu  dla
rolników. Jestem po szczegółowej  analizie  jeśli  chodzi  o  wybranie takiego miejsca   na terenie
naszego miasta i z wszystkich argumentów, jeden jest godny pozostawienia, mianowicie chodzi o
miejsce na terenie Miejskiego Centrum Handlowego, chociażby z uwagi na to, że jest to spółka
miejska, która została powołana od samego początku do tego, aby prowadzić tego typu działalność i
spółka ma doświadczenie w tym zakresie i możliwości. Spółka ma pracowników, którzy mogą się
tym zająć, ma toalety, które też są wymagane na tego typu miejscach. Drugiego takiego miejsca na
terenie  naszego  miasta  nie  ma.  Hala  targowa  od  kwietnia  ma  100% obłożenie,  więc  musimy
pamiętać, że zarówno najemcy tego miejsca jak i klienci też korzystają z miejsc parkingowych.
Ustawa mówi o dwóch dniach w tygodniu, które muszą być zagospodarowane – piątek i sobota. Po
wielu negocjacjach,  po wielu rozmyślaniach,  wskazałem jako najwłaściwsze miejsce ku temu –
południową część parkingową za galerią. W głównej mierze ta część jest najwłaściwsza ze względu
na bezpieczeństwo, mianowicie ten parking zapełnia się jako ostatni. W okresie zimowym, kiedy
bazary są mniej wykorzystywane przez kupujących i sprzedających, ten parking często pozostaje
wolny. W okresie letnim, kiedy wszystkie miejsca parkingowe są zagospodarowane, on też zapełnia
się jako ostatni. Najrozsądniejszym jest wyznaczenie miejsca od strony południowej, z tyłu galerii
handlowej.  Jakie  są  jeszcze korzyści,  które z  tego płyną – na pewno  to,  że spółka dysponuje
pracownikami, którzy w czasie rzeczywistym mogą sprawdzać, jak duże jest zapotrzebowanie na te
miejsca.  Takie  miejsce  po  całym  dniu  handlowym  wymaga  uprzątnięcia  i  o  tym  też  musimy
pamiętać i pracownicy są w stanie się tym zająć. 

Radny Stanisław Wróblewski - Chcę zgłosić wniosek formalny o odesłanie tego projektu uchwały
do dalszych  prac,  jako,  że  wprowadzany  regulamin,  uważam,  jest  nieprzygotowany  właściwie.
Przepisujemy  pewne  fragmenty  ustawy,  chociażby  do  uzasadnienia,  a  najważniejszych  rzeczy
chyba nie zawieramy. Pierwsza sprawa chyba najważniejsza, to w regulaminie w § 2 zmieniono
budowę zdania, która jest w ustawie – w ustawie w art. 4 budowa tego zdania zawiera spójniki,
które tworzą zdanie budowy alternatywnej, są łączniki, lub, oraz, tylko, natomiast sam ten artykuł
został przepisany i zmieniono te łączniki – zamiast lub, wprowadzono i – powoduje to zupełnie inną
wartość logiczną zdania i inne oczekiwania od ludzi, którzy mają tam prowadzić handel. Poza tym
kolejna uwaga, może taka natury technicznej, odwołujemy się w § 2. do art. 2 ust.1, a takiego nie
ma, nie ma numeracji, jest jakiś zamknięty nawias, nie ma otwartego, ale to są szczegóły. Jeszcze
jedna uwaga, chyba też bardzo istotna – każdy regulamin jest spisem praw i obowiązków, tutaj są
praktycznie  obowiązki,  oczekiwania,  a  najważniejsze  co  powinno  się  znaleźć,  żeby  tych  ludzi
zachęcić  do handlu,  to  to,  co zostało w ustawie zapisane w art.  16,  że ludzi,  którzy będą tam
handlować zwalnia się od opłaty targowej, tego w regulaminie nie ma. Dlatego mój wniosek jest
taki, żeby odesłać tą uchwałę do dalszych prac. 



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  Przywołam §  30  statutu  ust.  2  „Wnioski
formalne  Przewodniczący  Rady  poddaje  pod  głosowanie  po  dopuszczeniu   wypowiedzi  „za”  i
jednej wypowiedzi „przeciwko”  wnioskowi”. Czy ktoś z Państwa chce poprzeć ten wniosek Pana
Wróblewskiego?.  Nie widzę,  w takim razie  głos przeciw? Może Pan Prezes  się  wypowie,  jako
sprawozdawca uchwały?

Prezes Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Rafał Różański – Ten projekt był
konsultowany,  uwagi,  które  Pan  Radny  przytacza,  chociażby,  że  nie  było  informacji,  że  jest
zwolnienie z opłaty targowej – ten regulamin wcześniej wyglądał dużo bardziej obficie, było dużo
więcej zdań, natomiast  został on mocno okrojony przez radców prawnych, chociażby z uwagi na
to, żeby nie powtarzać pewnych zapisów, które wynikają z ustawy, być może to też z tego wynika,
ale tutaj musieliby się wypowiedzieć Radcy Prawni. 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Jeśli jest definicja ustawowa obwieszczona, to nie ma konieczności
przytaczania jej w regulaminach, czy aktach prawa miejscowego, co więcej uważam to za błąd, bo
byłoby to wchodzenie organu niższego rzędu jakim jest Rada Gminy w kompetencje ustawodawcy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Czy ja mam rozumieć, że to jest głos przeciw
Pana Mecenasa, który Pan wypowiada w ten sposób, odnośnie tego wniosku?

Adwokat Tomasz Stefaniak – Tak.

Radny  Stanisław  Wróblewski –  Korzystając  z  wypowiedzi  Pana  Mecenasa,  że  błędem  jest
umieszczenie zapisów ustawowych cytuję zdanie z naszej uchwały „miejsce do prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i  ich domowników, wyznacza Rada Gminy w drodze uchwały”,
cytuję art. 3 ust.1 ustawy „miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników wyznacza Rada Gminy w drodze uchwały” – kropka w kropkę przepisane. Następne
zdanie  –  „wyznaczając  miejsce  Rada  Gminy  bieżę  pod  uwagę  w  szczególności  dogodną
komunikację itd”, w art. 3 ust. 2 ustawy jest dokładnie to samo zdanie przepisane kropka w kropkę,
a więc jeżeli błędem byłoby wpisanie informacji o braku opłat, to czym są te dwa zdania, które
zostały  przepisane  w  ten  sposób.  Oczekuję  jeszcze  wyjaśnienia,  co  z  §  2  uchwały,  to  znaczy
regulaminu, jako załącznika, gdzie zmieniono budowę – przepisano zdanie z ustawy, zastępując
spójniki lub spójnikami i. Pan Mecenas doskonale zna zasadę odczytywania takich zdań, z budowy
alternatywnej stała się budowa koniunkcyjna, a więc zupełnie inny sens logiczny tego zdania.

Adwokat Tomasz Stefaniak -  Ja powiedziałem, że nie  przytacza się   po raz kolejny definicji,
czasami trzeba powtórzyć zapis ustawowy. Wracając do § 2 uchwały, gdzie jest mowa, że przyjmuje
się regulamin, przepraszam w § 1 ust.1 – pomyliłem przed chwilą jednostkę redakcyjną - nie ja
jestem autorem tej uchwały, nie ja ją sprawdzałem - nie mamy obowiązku stawania na głowie i
robienia fikołków fleksyjnych, żeby nie powtórzyć zapisu ustawy, chodzi o to, żeby nie przytaczać
raz jeszcze definicji ustawowych, a samo powtórzenie zapisu ustawy, moim zdaniem, błędem nie
jest. Co do spójnika o którym mówi Pan Radny, za 5 minut będę w stanie udzielić odpowiedzi.
Także proszę w imieniu Burmistrza o 5 minut przerwy.     

Radna  Anna  Wysoskińska –  A czy  tak  naprawdę  ten  regulamin,  z  punktu  widzenia  osób
sprzedających tam swoje produkty, ma dla nich tak ogromną wartość i ważność, czy raczej nie, czy
im mniej rozbudowany tym lepiej? 

Prezes Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Rafał Różański – Przyznam, się
szczerze, że o ile mogłem mieć jakikolwiek wpływ na ten regulamin, to byłem zwolennikiem, żeby
dopisać mnóstwo rzeczy, które zostały usunięte, głównie z tej przyczyny, o której powiedział Pan
Mecenas. On został okrojony z uwagi chociażby na to, aby nie powtarzać pewnych zapisów, ale



generalnie  sens  samego  regulaminu  nie  uległ  znacząco  zmianie.   Jeżeli  to  betoniarnia  będzie
wyznaczona  do  tego,  aby  sprawować  pieczę  nad  tym  miejscem,  to  wiadomo,  że  w  naszym
obowiązku  będzie  pilnowanie  tego  miejsca  i  dbanie  o  porządek  i  zwracanie  uwagi  na
zapotrzebowanie ze strony sprzedających.  Jeszcze chodzi mi po głowie myśl,  na ile  to miejsce
będzie atrakcyjne, bo to jest oddzielny temat. Na tyle, na ile zdążyłem porozmawiać z naszymi
najemcami, którzy też są rolnikami i teoretycznie mogliby skorzystać z prawa do uniknięcia opłaty
targowej, to okazuje się, że oni w większości przez tyle lat, lat 10, przyzwyczaili  swoich klientów
do swoich miejsc,  że raczej bardzo byłoby to ryzykowne z ich strony, aby odchodzi ze swoich
miejsc, na które mają całoroczne umowy i szukanie oszczędności w postaci kilku złoty. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Raciborski  –  Jak  pamiętam na  Komisji  Pan
Prezes przedstawiał projekt uchwały i mówił Pan o tym, że ustawa zwalnia tylko rolników lub ich
domowników sprzedających produkty rolne z opłaty targowej, czyli rozumiem, że umowę najmu
muszą zawrzeć?

Prezes Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Rafał Różański –  Nie tyle może
umowę, co muszą ponieść opłatę z tytułu wynajęcia powierzchni, to reguluje ustawa o opłatach i
podatkach lokalnych.           
            
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Grzegorz  Raciborski  -  A jak  kształtowałby  się  koszty
1m²?

Prezes Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Rafał Różański –   W oparciu o
umowy, które zawieramy z tymczasowymi najemcami, te ceny nie mogą być krzywdzące za równo
dla jednej i drugiej strony – one kształtowałby się przy 10 metrowym stanowisku handlowym w
granicach 15 złoty brutto z tytułu najmu powierzchni, a opłata targowa to 2 zł. za długość miejsca
handlowego, zależy którą długość byśmy wzięli, jeśli 5 metrów, to 5x2=10 zł.      

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski –  A jaka jest powierzchnia terenu
wyznaczonego? 

Prezes Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Rafał Różański –    Na tą chwilę
na planie jest 10 stanowisk plus miejsce między nimi, czyli około 15 stanowisk handlowych, ale to
może być wykorzystywane według potrzeb, może być mniejsze, lub możemy powiększyć.  

Adwokat Tomasz Stefaniak –  Uważam, że poza kwestiami interpunkcyjnymi, dotyczącymi jeśli
chodzi o regulamin § 6, to tutaj nie ma błędu – akurat w tym konkretnym przypadku regulaminu, to
jeśli chodzi o § 2 to ja błędu nie widzę, dlatego, że zamienienie w tym konkretnym kontekście
spójnika lub, spójnikiem i, bądź odwrotnie nie robi różnicy, alternatywa łączna, ale, żeby rozwiać
wątpliwości  zgłaszamy  autopoprawkę  do  tej  uchwały  i  prosimy,  żeby  w  pierwszym  zdaniu
paragrafu  2  pomiędzy  słowami  rolne,  a  spożywcze  spójnik  i  zastąpić  spójnikiem  lub,  który
występuje w ustawie. Jeśli chodzi o § 6 regulaminu, czyli załącznika do uchwały, to również w
kategoriach autopoprawki  zwracamy się do Rady, aby średniki w punktach, zastąpić przecinkami –
od 1 do 5 zastąpić średniki przecinkami, a w punkcie 6 kropkę, zastąpić przecinkiem. 

Radny Stanisław Wróblewski – To jeszcze, musicie chyba zgłosić Panie Mecenasie autopoprawki,
ponieważ w § 2 zaraz w drugiej linijce, jest art.  2 ust.1, nie ma numerowanego ustępu, a więc
uważam, że słowo ustęp 1 powinno być skreślone, wyrzucone, nie ma potrzeby stawiania nawiasu
poza trójką. Poza tym w tym samym paragrafie odwołujemy się do art.4 ustawy, bo artykuł 4 mówi
o czymś innym, niż jest napisane, mam go przed oczami. Więc muszą kolejne korekty nastąpić. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Reder –  Panie Radny widzę,  że włączył się Pan w
poprawianie tej uchwały teraz, czy mam rozumieć, że wycofuje Pan wniosek? 
Radny  Stanisław  Wróblewski –  Nie.  Uważam,  że  ta  dyskusja  jest  taka  sobie,  bo  regulamin
powinien być przygotowany w pełni poprawnie, a jak jest nieprzygotowany, to trzeba go cofnąć i
popracować nad nim. Ponawiam wniosek.  

Adwokat Tomasz Stefaniak –  Poproszę  jednak o 5 minut przerwy, mogę wtedy zaproponować
nowe  brzmienie  §  2,  takie,  które  merytorycznego  sensu  nie  zmieni,  a  jednocześnie  oszczędzi
komisjom i radzie pracy nad tą uchwałą na kolejnej sesji. 

Radny Stanisław Wróblewski –  Panie Przewodniczący ja przypomnę,  że § 30 statutu mówi o
niezwłocznym poddaniu pod głosowanie wniosku formalnego, dyskutujemy wbrew statutowi.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Tak, musimy wniosek przegłosować. 

Wniosek: Przerwać prace nad projektem uchwały i odesłać projekt ponownie do Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu w celu dopracowania. 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za- 6: Bryłka Katarzyna, Jaśkiewicz Czesław, Majchrzak Tadeusz, Pieniążek Urszula, Szulczewski
Arkadiusz, Wróblewski Stanisław, 

Przeciw- 9: Chojecka- Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, 
Ozimek Bogdan, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna. 

Wstrzymało się- 0

Wniosek został odrzucony. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – W związku z powyższym, ogłaszam 5 minut
przerwy, na to, aby § 2 dokładnie doprecyzować. 

(po przerwie…) 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Dostali Państwo kartkę z poprawką, na górze jest wersja pierwotna,
zaś  poniżej  jest  wersja,  którą  proponuję  i  która  powinna  usnąć  wszystkie  niedoskonałości,
wątpliwości itd.  Posługuje się tu terminem rzeczy i te rzeczy są zdefiniowane w art. 4 przywołanej
ustawy. Co prawda ten regulamin przez to straci na oczywistości i czytelności dla odbiorcy, ale pod
kątem merytorycznym i legislacyjnym zapis będzie poprawny.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Dobrze, czyli autopoprawki  dotyczą § 2 i § 6
– tam następuje zmiana znaków instrukcyjnych, tak panie Mecenasie?

Adwokat Tomasz Stefaniak –  Tak, Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –   Dla  porządku  przytoczę  opinię  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, która jest pozytywna – w komisji bardziej skupiono się nad
stroną merytoryczną.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.



Za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami  głosowano następująco:

Za-  12:Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,
Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.

Przeciw- 1: Wróblewski Stanisław,

Wstrzymało się- 2:  Bryłka Katarzyna, Majchrzak Tadeusz

UCHWAŁA NR 307/XLII/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9   

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”  - edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach 
tegoż programu.       

Kierownik  MOPS  Renata  Zagórska  –  Przedłożony  projekt  uchwały,  dotyczy  resortowego
Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki  Społecznej  „Opieka  Wytchnieniowa” –  edycja  2022
finansowanego w całości z Funduszu solidarnościowego. Program zapewnia wsparcie w zakresie
usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
oraz  osobami  ze  znacznym  stopniem  niepełnosprawności  oraz  orzeczeniami  równoważnymi.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie
ich  w codziennych  obowiązkach  lub  zapewnienie  czasowego  zastępstwa.  Program realizowany
będzie  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gostyninie  ze  środków  finansowych
przekazanych  przez  Wojewodę  Mazowieckiego  po  podpisaniu  umowy.  Objęci  Programem
uczestnicy nie  będą ponosili  żadnych kosztów związanych z  udziałem w tym programie.  Nasz
ośrodek obejmie opieką wytchnieniową 15 osób, w tym będzie to 5 dzieci niepełnosprawnych oraz
10 osób dorosłych niepełnosprawnych, posiadający znaczny stopień niepełnosprawności. 4 dzieci
oraz 5 osób dorosłych są osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością. Dla 5 dzieci przewidujemy
780 godzin opieki wytchnieniowej, dla osób dorosłych 2280. W tamtym roku mieliśmy 930 godzin,
w tym roku jest to bardzo duża liczba godzin, w związku z tym, że została przyznana kwota w
całości  jaka  była  zapisana,  100%  sfinansowania  planowanego  zadania  przez  fundusz
solidarnościowy. Maksymalna ilość godzin wynosi 240 na osobę na rok, w przeliczeniu na miesiąc
jest to 20 godzin, ale każdorazowo ilość godzin ustalana jest z opiekunem osoby niepełnosprawnej.
Łączna kwota dofinasowania na to zadanie wynosi 124.848,00 zł. 

(obrady opuścił Radny Arkadiusz Szulczewski…) 

Opinia Komisji: 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.        

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:



Za-  14: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski  Stanisław,  Wysokińska
Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

 UCHWAŁA NR 309/XLII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.          

Do punktu 10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza 
Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Magdalena Świderska –  Niniejsza
uchwałą  proponujemy  Państwu  przyjęcie  regulaminu  korzystania  ze  Stadionu  Miejskiego  im.
Janusza Kusocińskiego w Gostyninie. Stadionem określamy wszelkie obiekty, które znajdują przy
ul. Sportowej 1. Stadion jest otwarty w godzinach od 8:00 do 21:00 i nie jest on ogólnodostępny, to
znaczy każda grupa, która chce korzystać ze stadionu musi najpierw zgłosić się do MOSiR-u, aby
ustalić  konkretny  termin.   Regulamin  wprowadzamy  przede  wszystkim  po  to,  aby  zapewnić
bezpieczeństwo oraz ustalić ogólne, wspólne reguły korzystania z tych wszystkich obiektów. 

Opinia komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 
    
 Radny Stanisław Wróblewski –  Czytałem uchwałę z pewną satysfakcją,  że wszystkie zasady
zostały tutaj zachowane i sądziłem, że nie znajdę błędu. Doszło do § 14 i tu się zaczął kabaret, w
każdym punkcie przynajmniej dwa błędy, a więc jak jest punktów 15, to ze 30 błędów bym znalazł,
są one jak to Państwo ładnie mówicie, natury interpunkcyjnej. Cała uchwała świetnie pisana pod
kątem prawnym, tylko jedyny § 14 się nie udał, ale wniosków nie składam. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  13: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 1: Wróblewski Stanisław

 UCHWAŁA NR 309/XLII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.          
 
Do punktu 11 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.



Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Szanowni  Państwo,  pierwsza  uchwała  w  tym  roku,
pierwsza zmiana, głównie z tego względu, że w ubiegłym roku nie zostały wykorzystane środki na
realizację  projektów  „Laboratoria  Przyszłości”  w  naszych  szkołach  podstawowych  i  te  środki
musimy zabezpieczyć w tym roku. W związku z powyższym o kwotę 394.600,00 zł. zwiększamy
wydatki  budżetu  ogółem, w tym wydatki  majątkowe,  również o tę  kwotę  zwiększa  się  deficyt
budżetu, a także zwiększają się przychody budżetu. Jeśli chodzi o same wydatki – to będą to dwa
zadania jednoroczne, realizowane w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 5 i jako przedsięwzięcie będzie
realizowany ten projekt w Szkole Podstawowej Nr 1, ponieważ jeszcze w tamtym roku na kwotę
29.900,00 zł. zostały poniesione już wydatki, a zadania, które przekraczają rok budżetowy stają się
przedsięwzięciami. 

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  14: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski  Stanisław,  Wysokińska
Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

 UCHWAŁA NR 310/XLII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.       

Do punktu 12    

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29  
grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nas lata 2022-2034.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  W związku ze zmianami wprowadzonymi poprzednią
uchwałą  dokonujemy zmian również w wydatkach ogółem, a także dodatkowo korygujemy kwotę
długu  w latach  2022-  2029  z  uwagi  na  to,  że  nie  został  zaciągnięty  kredyt  na  sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w 2021 roku na kwotę 2.518.377,00 zł.   

(przybył radny Arkadiusz Szulczewski…)
 

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-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

 UCHWAŁA NR 311/XLII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.      

Do punktu 13  

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  

  
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Poprosimy  Panią  Annę  Wysokińską
przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zabranie głosu. 

Radna  Anna  Wysokińska  –  Ponieważ  skarga  dotyczy  działalności  pracowników  MTBS  w
Gostyninie  Rada  Miejska  nie  jest  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  tej  skargi,  organem
właściwym jest Rada Nadzorcza MTBS i dlatego komisja wnioskuje o przekazanie tej skargi do
Rady Nadzorczej zgodnie z właściwością.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

 UCHWAŁA NR 312/XLII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.     

Do punktu 14

Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022.
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Proszę Państwa, plan był opiniowany przez
wszystkie  komisje  Rady Miejskiej,  te  komisje  przyjęły  bez  poprawek plan  pracy w związku z
powyższym otwieram dyskusję nad planem, opinie wszystkich komisji były pozytywne. Czy są
uwagi do planu, czy też propozycje zmian? 



Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

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

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

 UCHWAŁA NR 313/XLII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.     

Do punktu 15

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2022.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Odbyły się zebrania wszystkich komisji, komisje
przedkładają  plany pracy na rok 2022. Czy do planów pracy poszczególnych komisji  zgłaszają
Państwo jakieś uwagi lub propozycje zmian? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za przyjęciem planu pracy Komisji Sprawy Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022
rok głosowano następująco:

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Plan Pracy    Komisji Sprawy Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok został  
przyjęty. 

Za przyjęciem planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  na 2022 rok głosowano
następująco:

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,



Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Plan Pracy   Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  na 2022 rok został przyjęty.   

Za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej   na 2022 rok głosowano następująco:

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Plan Pracy   Komisji Rewizyjnej  na 2022 rok został przyjęty.   

Za przyjęciem planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2022 rok głosowano
następująco:

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Plan Pracy   Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2022 rok został przyjęty.   

Za przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok głosowano następująco:

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0



Plan Pracy   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok został przyjęty.   

Za  przyjęciem  planu  pracy  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu   na  2022  rok  głosowano
następująco:

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Plan Pracy   Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2022 rok został przyjęty.   

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

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

 UCHWAŁA NR 314/XLII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.     

Do punktu 16

Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Czy do tych protokołów Państwo zgłaszacie
jakieś uwagi?  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołów. 

Za przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Miejskiej głosowano następująco: 

Za- 14: Bryłka Katarzyna, Chojecka- Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław,  Wysokińska
Anna.



Przeciw- 0

Wstrzymało się- 1: Florczak Anna

Protokół z XL sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Za przyjęciem protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej głosowano następująco: 

Za-  15: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,
Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 17 

Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  Przekazałem  Państwu  pismo  na  skrzynki
mailowe, ponieważ jest wszczęte postępowanie nadzorcze w sprawie uchwały dotyczącej diet, na
razie mamy tylko zapowiedź tego postępowania, dotyczy ono § 10, czekamy co dalej.

Radny Stanisław Wróblewski -  Ja mam taką propozycję, żeby Pan Przewodniczący zapraszając
gości na wystąpienia merytoryczne jednak określał czas wystąpienia, żeby to było 15-20 minut, a
nie dowoli. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Przyjmuję tą uwagę, chociaż w zeszłym roku
w pismach z zaproszeniami, było zawarte takie zdanie, że prosiłem o syntetyczne wypowiedzi, nie
przekraczające 10 minut, okazało się to tak skuteczne, jak Państwo widzieli, ale uwagę przyjmuję. 

Do punktu 18    

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –   Zamykam  posiedzenie  XLII  sesji  Rady
Miejskiej VIII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

   Andrzej Hubert Reder


