
Protokół Nr XLV/2016 
z posiedzenia XLV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia

27 października 2016 roku. 

Stan – 15
Obecni –12
Lista obecności w załączeniu.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady XLV sesji Rady Miejskiej
VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam Panią Wiceburmistrz Halinę
Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską,
witam Pana Mecenasa Tomasza Stefaniaka, witam zaproszonych gości w tym Kierownika NZOZ
MEDICUS Pana Tadeusza Kozubskiego, Panią Grażynę Szczerbicką NZOZ SZKOL-MED, witam
Kierownik  WSPRiTS   Panią  Elżbietę  Ciesielską,  witam  Dyrektora  MZESziO  Michała  Łosia,
szczególnie witam przybyłych na posiedzenie sesji uczniów nagrodzonych nagrodą Gminy Miasta
Gostynina i ich rodziców. Witam również koleżanki i kolegów radnych, witam media, witam Radną
Rady  Powiatu  Panią  Agnieszkę  Korajczyk  –  Szyperską,   pracownice  biura  rady  miejskiej  i
wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - odczytała porządek
sesji. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za - 12           Przeciw - 0                          Wstrzymało się - 0

Porządek obrad został przyjęty.
 
Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Wręczenie  nagrody Gminy Miasta  Gostynina  Pani  Katarzynie  Pakulskiej  za  osiągnięcie

wysokich  wyników  sportowych  w  2015  roku  oraz  stypendiów  Miasta  Gostynina  dla
najzdolniejszych  uczniów  za  rok  szkolny  2015/2016  dla  uczennicy  Weroniki  Alicji
Justyńskiej,  uczennicy  Weroniki  Stańczyk,  ucznia  Szymona  Marciniaka,  ucznia  Adriana
Przybyły. 



4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:
 ARION - MED Sp. z o.o. Gorzewo,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”,
 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział Gostynin,
 NZOZ Szkol – Med s.c.
7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Miasta  Gostynina  w  roku

szkolnym 2015/2016.
8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja

2015r.  Nr  64/XII/2015  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  wysokości  wynagrodzenia
dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w
trybie bezprzetargowym.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  dokumentu  pod  nazwą  „Założenia  do  planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Gostynina”.

12. Podjęcie  uchwały w sprawie  odmowy uwzględnienia wezwania  do usunięcia  naruszenia
prawa w uchwale Rady Miejskiej  w Gostyninie  Nr 219/XLIV/2016 z dnia  29 września
2016r.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od
nieruchomości.

14. Podjecie  uchwały w sprawie ustalenia  stawki dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego
zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2017 rok.

15. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
16. Przejęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2017 rok. 
17. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina.
19. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Wręczenie  nagrody Gminy Miasta  Gostynina Pani  Katarzynie  Pakulskiej  za  osiągnięcie
wysokich  wyników  sportowych  w  2015  roku  oraz  stypendiów  Miasta  Gostynina  dla
najzdolniejszych  uczniów  za  rok  szkolny  2015/2016  dla  uczennicy  Weroniki  Alicji
Justyńskiej,  uczennicy  Weroniki  Stańczyk,  ucznia  Szymona  Marciniaka,  ucznia  Adriana
Przybyły.

Nastąpiło  wręczenie  nagród  uczniom  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina  i
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Do punktu 4

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
Gostynina za okres od dnia 27 września 2016r. do 24 października 2016r.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska – Pan Burmistrz
czytał o remoncie 3-go Maja 14, jaka będzie po remoncie powierzchnia użytkowa, bo z tego co
kojarzę  ma  być  pomniejszona  o  jakiś  węzeł,  a  drugie  moje  pytanie  dotyczy  progów-  progi
zwalniające  czy  podbijające,  poruszaliśmy ten  temat  na  komisji,  czy  jest  różnica  między tymi
progami, bo wydaje mi się, że jest – podbijający powoduje, iż auto idzie do góry, a czy nie miały
być zamontowane progi zwalniające?, trzecie pytanie dotyczy pozwolenia na budowę oświetlenia
na planowanym placu zabaw przy MCK – rozumiem, że działania zostaną podjęte w tym roku tak
jak ustalaliśmy?, Pan Burmistrz czytał również o zarządzeniu zmieniającym uchwałę budżetową na
rok 2016 – czego ono dotyczyło?. Chciałabym jeszcze dopytać o ile wzrósł czynsz w MCH Stara
Betoniarnia w związku z podłączeniem ciepła?  

Radna Magdalena Augustyniak – Na spotkaniu Pana Burmistrz, Radnych i Fundacji, była mowa
nie tylko o budowie żłobka, ale również przedszkola, a z tego co usłyszałam ma być budowany
tylko żłobek?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Teraz tak, ale później będziemy powiększać.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Chciałbym w imieniu Rady Miejskiej złożyć
gratulacje  Pani  Halinie  Fijałkowskiej,  w  związku  z  objęciem  stanowiska  Zastępcy  Burmistrza
Miasta Gostynina.  

Do punktu 5

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Interpelacje nie wpłynęły, czy są zapytania? 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  Jakie  są  przyczyny  opóźnienia
inwestycji  zaplanowanej  na  ten  rok,  chodzi  o  budowę  chodnika  ul.  Spacerowej  –  proszę  o
odpowiedz na to pytanie na piśmie. Mam jeszcze drugie pytanie – jakie były wpływy do budżetu
Miasta Gostynina w związku z podatkiem od środków transportowych – proszę o podanie tych
kwot o 2010 roku również na piśmie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska – Poprosiłabym
jeszcze  o  informację  odnośnie  umorzeń  i  zwolnień  od  podatku  od  początku  2016  roku do  III
kwartału – poproszę odpowiedź na piśmie.  

Do punktu 6 

Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:

 ARION - MED Sp. z o.o. Gorzewo,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”,
 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział Gostynin,
 NZOZ Szkol – Med s.c.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzeje  Robacki  –  Chciałbym  Państwu  serdecznie
podziękować, że zechcecie zawsze na naszą prośbę  przybyć i złożyć nam informację. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”.

Kierownik  NZOZ  MEDICUS  Tadeusz  Kozubski  –  Przedstawił  informację  dotyczącą
funkcjonowania  Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  „MEDICUS”  -  treść  informacji
stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział Gostynin.

Kierownik WSPRiTS Elżbieta Ciesielska -  Przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego – treść informacji stanowi
załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

 NZOZ Szkol – Med s.c.

Kierownik NZOZ SZKOL – MED Grażyna Szczerbicka -   Przedstawiła informację dotyczącą
funkcjonowania NZOZ SZKOL – MED - treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Często dzieje
się tak, że w momencie złamania ręki lub nogi u dziecka w szkole, rodzic jest poinformowany, że
trzeba  dziecko  odebrać,  a  następnie  zaczyna  się  cała  procedura,  kolejki,  czy  ewentualnie
pielęgniarka nie mogłaby w gabinecie szkolnym  załatwić tego, żeby generalnie nawiązać jakąś
współprace, ponieważ zanim rodzic odbierze dziecko, zanim dziecko dotrze do lekarza, to wszystko
rozbiega się w czasie, ja widzę to w ten sposób – że nauczyciel idzie z dzieckiem do przychodni i
podejmuje się jakieś działanie.

Kierownik NZOZ SZKOL – MED Grażyna Szczerbicka  -   We wszystkich  szkołach  mamy
informacje  jak  udzielać  pierwszej  pomocy,  jak  postępować  w  takich  sytuacjach  i  wszystkie
pracownice naszego zakładu wiedzą o tym, że najpierw powiadamia się Panią Dyrektor Szkoły,
następnie  wzywamy rodzica  i  dopiero  po  wezwaniu  rodzica  dziecko  udaje  się  z  rodzicem do
lekarza. Często jest tak, że dzwonimy do przychodni i prosimy o przyjęcie w pierwszej kolejności.
To rodzic idzie z dzieckiem do lekarza, ponieważ on jest w pełni odpowiedzialny za dziecko, nam
nie wolno wychodzić z placówek, bo wówczas zostawilibyśmy pozostałe dzieci i młodzież bez
opieki.      

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska   -  Pytam
właśnie o taką procedurę,  która pozwalałaby na to,  żeby rodzic  z  dzieckiem po takiej  sytuacji
dostawał się do lekarza bez oczekiwania w kilkugodzinnej kolejce. 

Kierownik  NZOZ SZKOL –  MED  Grażyna  Szczerbicka  –  Czasami  jest  tak,  że  koleżanki
dzwonią do przychodni i proszą o szybsze przyjęcie, ja również tak robię, a w sytuacjach bardzo
drastycznych wzywamy karetkę pogotowia i wówczas karetka przyjeżdża bardzo szybko.    



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  -  Rozumiem,
mi tylko chodzi o to, żeby rodzic nie pozostawał sam sobie. 

Kierownik NZOZ SZKOL – MED Grażyna Szczerbicka  – Nie  pozostaje  sam sobie,  jest  to
chyba niemożliwe.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Możliwe. 

Kierownik  NZOZ  SZKOL –  MED  Grażyna  Szczerbicka  –  A gdzie  takie  zdarzenie  miało
miejsce? 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  – Podam
informację za chwilę. 

Kierownik NZOZ SZKOL – MED Grażyna Szczerbicka – Może było jakieś niedociągnięcie, ale
personel jest naprawdę doświadczony.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Ja nie neguję
tego, że tak się zdarza, mówię tylko o tym, żeby na przyszłość spróbować wypracować procedury,
mówi Pani, że są one teraz wprowadzone, a ja mówię o sytuacji sprzed dwóch, może nawet trzech
lat. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Proszę Państwa do 30 czerwca była
podpisana umowa dzierżawy ze Starostwem Gostynińskim, a Firmą ARION – MED, więc od lipca
ubyła nam jedna przychodnia zdrowia dla mieszkańców i nie tylko. Chciałbym zapytać, czy Prezes
Zarządu Firmy ARION – MED ma jakieś plany innej lokalizacji, wiemy, że budynek Starostwa
będzie sprzedawany, czy jest ogłoszony przetarg i czy w związku z obecnym stanem nie wydłużają
się kolejki  do poradni specjalistycznych? 

Kierownik NZOZ MEDICUS Tadeusz Kozubski – Rzeczywiście część usług nie znajduje się na
ulicy 3-go Maja 45, ale znajduje się w Gostyninie na ul. Czapskiego, ponieważ na skutek decyzji
administracyjnej sanepidu poradnie znajdujące się na I i II piętrze przychodni na 3-go Maja  zostały
przeniesione ze względu na brak odpowiednich warunków techniczno – sanitarnych, dwie poradnie
dalej funkcjonują w starej przychodni. Nie chciałabym w czyimś imieniu zabierać głosu, natomiast
należy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jeśli od 1-go grudnia wszystkie poradnie ARION –
MED znajdą się w Gorzewie,  spowoduje to wydłużenie kolejek.  Ja mogę powiedzieć odnośnie
rehabilitacji ambulatoryjnej, ponieważ taka poradnia znajdowała się na ul. 3-go Maja, a od kilku
miesięcy znajduje się w Gorzewie i tutaj zaobserwowaliśmy około 2 miesięczne wydłużenie się
kolejki  w  zakresie  rehabilitacji,  ale  czy  takie  coś  nastąpi  w  poradniach  specjalistycznych  nie
potrafię  powiedzieć.  2/3  wszystkich  porad  specjalistycznych,  które  obywają  się  w  Gostyninie,
odbywają się w naszym zakładzie, 1/3 w firmie ARION – MED, jak to będzie się działo po 30
czerwca następnego roku, to się dopiero wszyscy dowiemy. Jeśli uznacie Państwo, że taki rozkład
2/3 poradni w mieście i 1/3 poradni w Gorzewie jest niewłaściwy, wówczas musicie ustalić jaki
byłby właściwy i wtedy apelować do Wojewody Mazowieckiego, aby skorygował plany, które w tej
chwili  ustala  Ministrostwo  Zdrowia,  a  odbywa  się  to,  na  podstawie  aktualnych  kontraktów  z
Narodowym Funduszem Zdrowia.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dziękuję  Państwu  za  przybycie  i  mam
nadzieję, że nasze kontakty będą w dalszym ciągu utrzymywane. Ogłaszam 15 minut przerwy.

 (po przerwie...)  



 
Do punktu 7

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Miasta  Gostynina  w  roku
szkolnym 2015/2016.

Inspektor ds.  Oświaty  Grażyna Pączek –  Przedstawiła  informację  dotyczącą  realizacji  zadań
oświatowych Gminy Miasta  Gostynina w roku szkolnym 2015/2016 –  treść informacji  stanowi
załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

Do punktu 8 

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  Odczytała
informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej przez
Radnych Rady Miejskiej na dzień 31 grudnia 2015 roku – treść informacji stanowi załącznik do
protokołu.   

Do punktu 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja
2015r.  Nr  64/XII/2015  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  wysokości  wynagrodzenia
dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 224/XLV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

(obrady  opuścił  Radny  Michał  Bartosiak,  Radna  Magdalena  Augustyniak,  Radny  Witold
Dalkowski)

Do punktu 10

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w
trybie bezprzetargowym.



Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 225/XLV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  dokumentu  pod  nazwą  „Założenia  do  planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Gostynina”.

Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 226/XLV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12 

Podjęcie  uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa w uchwale  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  Nr  219/XLIV/2016  z  dnia  29  września
2016r.

Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 1 

UCHWAŁA NR 227/XLV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

(przybył Radny Michał Bartosiak, Radna Magdalena Augustyniak, Radny Witold Dalkowski)



Do punktu 13

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od
nieruchomości. 

Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z wnioskiem; 
Wniosek:

 w § 1 ust.  1  stawkę podatku  od gruntów pkt  a) związaną z  prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m² powierzchni ustala się na 0,76 zł.

 w § ust. 2 stawkę podatku od budynków lub ich części pkt b) związaną z prowadzeniem
działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1m²  powierzchni użytkowej ustala się  na 19,50
zł. 

 W § 1 ust. 2 stawkę podatku od budynków lub ich części pkt. c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m²
powierzchni użytkowej ustala się na 8,00 zł.

 W § 1 ust. 2 stawkę podatku od budynków lub ich części pkt. e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku publicznego przez  organizacje
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej ustala się na 6,00.

Komisja  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  –  opinia  pozytywna  wraz  z
wnioskiem;
Wniosek:

 w § 1 ust.  1  stawkę podatku  od gruntów pkt  a) związaną z  prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m² powierzchni ustala się na 0,76 zł.

 w § ust. 2 stawkę podatku od budynków lub ich części pkt b) związaną z prowadzeniem
działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1m²  powierzchni użytkowej ustala się  na 19,50
zł. 

 W § 1 ust. 2 stawkę podatku od budynków lub ich części pkt. c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m²
powierzchni użytkowej ustala się na 8,00 zł.

 W § 1 ust. 2 stawkę podatku od budynków lub ich części pkt. e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku publicznego przez  organizacje
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej ustala się na 6,00.

  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Pani  Skarbnik  ma  uwagę  do ostatniego
podpunktu (§ 1 ust.2 pkt.e).

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Zwróciłam się  do Pani Radnej,  która wnioskowała o
zmianę stawki  w §  1  ust.2  pkt.e  o  pozostawienie  stawki  7,50.  Pani  Radna wyraziła  zgodę  na
pozostawienie stawki, która była złożona do projektu, także proponujemy uchwalenie stawki 7.50
zł., od pozostałych budynków od 1 m² powierzchni użytkowej. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Dziękuję za informację, dopowiem tylko, że
nie  były  wymienione  elementy  dotyczące  pozostałych,  w  związku  z  tym,  ponieważ  strata
wyniosłaby ponad 100.000,00 zł. np. od garaży, stajenek, jest autopoprawka, żeby w tym punkcie
pozostała kwota 7.50. Musimy ją przegłosować:

Za przyjęciem autopoprawki z kwoty 6.00 na 7,50 zł głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Autopoprawka została przyjęta.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za przyjęciem uchwały wraz ze zgłoszoną wyżej autopoprawką głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 228/XLV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 14

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2017 rok.

Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 229/XLV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 15

Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – przyjęła informację.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – przyjęła informację.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za przyjęciem informacji głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0 



INFORMACJA  dotycząca  wymiaru  podatku  rolnego  została  przyjęta  i  stanowi
załącznik do protokołu. 

Do punktu 16

Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2017 rok.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – przyjęła informację.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – przyjęła informację.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za przyjęciem informacji głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0 

INFORMACJA  dotycząca  wymiaru  podatku  leśnego  została  przyjęta  i  stanowi
załącznik do protokołu. 

Do punktu 17

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016.

Opinia komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Chciałam zgłosić jeszcze jedną zmianę do tego projektu,
ponieważ  wczoraj  zwrócił  się  do  nas  Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego  Szkół  i
Przedszkoli  z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu kwoty 2.000,00 zł.,  z tytułu wpływów z
różnych dochodów na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie o
finansowanie działań, obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy. Te środki zwiększa o
2.000,00  zł.  plan  finansowy  Przedszkola  Nr  2  –  będzie  to  dofinansowanie  do  studiów
podyplomowych, także prosiłabym dołączyć również tą zmianę w budżecie na 2016 rok.  

Za przyjęciem wniosku do planu głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw – 0 Wstrzymało się - 0

Wniosek został przyjęty.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 230/XLV/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 18 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Oddam  głos  Panu  Przewodniczącemu
Komisji Statutowej, który chciałby zameldować zakończenie prac komisji.  

Przewodniczący  Komisji  Statutowej  Zbigniew  Chorążek  – Panie  Przewodniczący,  Wysoka
Rado, Panie Burmistrzu była powołana od nowa Komisja Statutowa w skład której wchodziłem ja
jako  Przewodniczący,  Pani  Radna  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska,  Radna  Magdalena
Augustyniak, Radna Urszula Pieniążek i Radny Witold Dalkowski. W pracach komisji uczestniczył
również Pan Przewodniczący Andrzej Robacki,  Pani Sekretarz oraz Pan Marcin Brzeziński i  to
właściwie Pan Marcin wykonał największą pracę. Komisja powstała w związku z tym, że wpłynęła
skarga Wojewody Mazowieckiego na uchwałę, którą podjęliśmy w dniu 11 kwietnia 2016 roku.
Skarga w skrócie dotyczyła głównie dwóch rzeczy: statut na którym pracowaliśmy nie zawierał
elementów obligatoryjnych, a elementy te dotyczyły jednostki pomocniczej o której nie było mowy
w naszym statucie – dzielnicy, ponieważ raczej nigdy nie będziemy mieli dzielnicy, natomiast w
nowym statucie zostało to już zawarte. Drugą rzeczą na którą skarżył się Wojewoda Mazowiecki
były § 12 ust. 3 oraz § 13 ust.1 i 2, § 35, § 84 ust. 2, §  88, § 98, § 107 ust. 3,4,5 , § 108. My jako
komisja pracowaliśmy wcześniej  nad zmianą paragrafu 88 i  107 ust.  3,4,5, wszystkie zmiany o
które wnosił Wojewoda Mazowiecki zostały uwzględnione w nowym statucie.  Wróciliśmy również
do uwag z lat poprzednich RIO, które nanieśliśmy, następnie jeszcze raz odczytaliśmy statut, aby go
starannie sprawdzić i myślę, że w tej chwili żadnych uwag Wojewoda Mazowiecki nie powinien
mieć, więc mam nadzieję, że Komisja Statutowa dobiegła końca. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA  NR  231/XLV/2016  została  podjęta,  Statut  został  uchwalony  –  treść
uchwały  stanowi załącznik do protokołu.   

      
Do punktu 19

Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco:

Za – 12 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 



Do punktu 20 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała
jaka będzie powierzchnia użytkowa budynku po  remoncie 3-go Maja 14 -  Ogólnie zgodnie z
projektem powierzchnia użytkowa budynku przy ul. 3-go Maja 14 wynosi łącznie 444 m² w tym
węzeł cieplny 20,7 m². Lokal pozostały, czyli planowana realizacja w II etapie modernizacji, po
przebudowie lokalu  usługowego składa się z: pomieszczenia usługowego – 20,34 m², kuchni – 13,6
m², łazienki 3,3, czyli łącznie ponad 37 m². 
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała o różnice pomiędzy progami zwalniającymi i
podbijającymi -  Rozumiem, że jest to nawiązanie do wypowiedzi Pani Burmistrz z komisji.

Wiceburmistrz Miasta Halina Fijałkowska – Zostały zakupione progi  zwalniające,  zgodnie z
projektem organizacji ruchu.  

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Mamy fakturę,  która  mówi  o  progach  zwalniających,
wpłynęła 7 października, wyniosła 3.775,00 zł. 
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała również o budowę placu zabaw przy MCK,
czy zostaną podjęte jakieś działania? – Tak, ogłosimy przetarg.
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała ile wzrósł czynsz w związku z podłączeniem
ciepła w Miejskim Centrum Handlowym „Stara Betoniarnia” ?-  Posiadam informację Pana Prezesa
z dnia dzisiejszego, że sytuacja przedstawia się następująco: podpisano aneksy z najemcami do
zwartych umów na okres 3 miesięcy od października do grudnia, kwota o którą wzrósł czynsz za
1m² wynosi 4,50 netto, średnio czynsz za lokal o powierzchni np. 33 m² wzrósł o 150 zł. netto.
Wszystkie aneksy do umów są już podpisane z najemcami.  
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała czego dotyczyło zarządzenie zmieniające
Uchwałę Budżetową ? - Poproszę o wyjaśnienie Panią Skarbnik.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Chodzi tutaj  o zmianę,  o której  była  już mowa, przy
omawianiu Uchwały Zmieniającą Uchwałę Budżetową, główna zmiana w kwocie 21.350,00 zł –
dotyczyła przeniesienia z rezerwy celowej, która została utworzona w ubiegłym roku na Budżet
Obywatelski tej  kwoty,  na zwiększenie zadania „Rynek bez barier” .  Również Pan Michał  Łoś
zwrócił się o przeniesienie środków w stołówkach szkolonych między paragrafami o 900 zł. i u nas
w Urzędzie w planie finansowym  z wydatków statutowych na wynagrodzenia członków społecznej
komisji mieszkaniowej, która działa przy Burmistrzu Miasta Gostynina o 1.484,00 zł., takie były
zmiany. Odpowiem od razu Panu Krzysztofowi Markusowi w sprawie ul. Spacerowej  - tak jak
mówiłam to zadanie przechodzi na przyszły rok.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -   Dopytam
jeszcze odnośnie lokalu usługowego, Pan Burmistrz wspomniał, że będzie tam również kuchnia, na
jaki cel ma być ten lokal przeznaczony, ponieważ w lokalach usługowych właściwie kuchnia nie
jest potrzebna? 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -   Najprawdopodobniej  lokal  będzie  przeznaczony  na
mieszkanie, ale nie ma jeszcze konkretnych decyzji. Teraz trzeba podjąć decyzję, czy w 2017 roku
będziemy  w II etapie modernizować cały ten lokal, przypomnę, że I etap, czyli część wewnętrzna
została wykonana. 
Radna Magdalena Augustyniak pytała o  Fundację Pozytywnej Inicjatywy - była mowa o budowie
żłobka  i  przedszkola?  -  Tak  jak  wspomniałem,  był  podpisany  list  intencyjny  i  on  dotyczył,
przygotowania  i  realizacji  projektu  „pozytywny  żłobek”  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego   Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014  –  2020,  współfinansowanego  ze



środków Unii Europejskiej i ten konkurs przewiduje tylko żłobek. Jednocześnie, w czasie trwania
spotkania padła deklaracja, aby wybudować Przedszkole Publiczne. Szczegółów nie ma ustalonych,
ale będziemy się starać, aby w 2017 roku podjąć działania w celu wybudowania przedszkola.  

Do punktu 21  

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynęły pisma:
 zawiadomienie od Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w

sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  215/XLIV/2016  w  sprawie  przyjęcia
programu Gostynińska Karta Seniora – treść pisma stanowi załącznik do protokołu.

 pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotyczące szkoleń  - treść
pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 Pismo, które wpłynęło do Urzędu Miasta od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w
Gostyninie, dotyczące zanieczyszczenia rzeki Skrwy oraz działań podjętych w związku z tą
sytuacją.  

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Czy ktoś  jeszcze  ma  jakieś  informację,
komunikaty, oświadczenia?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chciałbym ponowić propozycję zorganizowania spotkania
roboczego  z  Prezydium Rady,  z  Panem  Zbigniewem  Chorążkiem  przedstawicielem  IdG,  żeby
omówić pewne kwestie, zapraszam w dniu dzisiejszym, bezpośrednio po sesji.  

Do punktu 22 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Zamykam obrady XLV sesji Rady Miejskiej
VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 

Spisała:
Julita Pilichowicz  




