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

z dnia 30 Marca  2022r.

Stan – 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączniku.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:55.

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 XLV sesję Rady Miejskiej VIII Kadencji. Witam Panie i
Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję,  witam wszystkich naszych gości,  witam
Burmistrza  Miasta  Pawła  Kalinowskiego,  witam  Zastępcę  Burmistrza  Panią  Halinę
Fijałkowską, witam Sekretarza Miejskiego Hannę Adamską, witam Skarbnika Miasta Panią
Bożenę  Sokołowską,  witam  Adwokata  Pana  Tomasza  Stefaniaka,  witam  Naczelników
Wydziałów Urzędu Miasta, Witam Prezesów Spółek, witam wszystkich gości przybyłych w
związku z częścią merytoryczną, witam Wszystkich Państwa.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czy ktoś z Państwa ma uwagi, bądź 
propozycje zmian do porządku obrad?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Panie Przewodniczący, chciałbym wprowadzić do
dzisiejszego porządku obrad projekt Uchwały w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom
Ukrainy. Ta uchwała była omawiana na Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy
Społecznej.

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie  pomocy obywatelom Ukrainy
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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata.

Przeciw- 0



Wstrzymało się- 1: Wróblewski Stanisław. 

Uchwała została wprowadzona do porządku  obrad jako punkt 12. 

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą 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, Szulczewski Arkadiusz, 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. Informacja Burmistrza Miasta o pomocy świadczonej przez Gminę Miasta Gostynina

na rzecz uchodźców z Ukrainy.
5. Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:
1) Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka

z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,
2) Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie

Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,
3) Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp z o.o. o

realizacji zadań statutowych w roku 2021.
4) Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji

dróg gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2021.       
6. Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021”.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
8. Podjęcie  uchwały w sprawie przejęcia  zadań Powiatu  Gostynińskiego w zakresie

prowadzenia powiatowej biblioteki  publicznej przez Gminę Miasta Gostynina.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  da
miasta Gostynina na lata 2022-2025.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Gostynińskiemu  na  organizację  autobusowych  przewozów  pasażerskich  o
charakterze użyteczności publicznej.

11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina
na rok 2022.    

12. Podjęcie uchwały w sprawie  pomocy obywatelom Ukrainy.



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

14.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
15. 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.

16. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -  Przedstawił sprawozdanie za okres od dnia 21
lutego 2022 do dnia 24 marca 2022r – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu w
wersji papierowej. 

Radny Stanisław Wróblewski - Panie Burmistrzu w sprawozdaniu zawarł Pan informację
o zapotrzebowaniu na mieszankę mineralno – asfaltową w liczbie 4 tony. To jest bardzo
nieduża ilość, biorąc pod uwagę, że metr² ubytków pochłania jeden taki woreczek, a więc
tych metrów kwadratowych niewiele będzie, a na następnej stronie przekazał Pan, że 21 ulic
zostało naprawione – czy należy zrozumieć, że już ta mieszanka została zużyta, bo jedna
ulica jest tylko uzupełniona kamykami, reszta masą mineralną, czy to jest zapotrzebowanie,
które już zostało wykorzystane, czy to ma służyć do końca roku na łatanie dziur? Następne
pytanie  –  mamy  informację,  że  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego
zaakceptowało  raport  końcowy  z  realizacji  zadania  „utworzenie  nowej  siedziby szkoły
muzycznej w Gostyninie” – o co tu chodzi, szkoły muzycznej jeszcze nie ma, czy to się
wiąże  z  dokumentacją,  czy  z  całym  zadaniem.  Trochę  wcześniej  –  złożono  do
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  wniosek  o  dofinansowanie  zadania  –
usunięcie azbestu, na jaką kwotę złożono wniosek i to samo w ramach Programu Mazowsze
dla  czystego  powietrza,  jest  wniosek  o  przyznanie  pomocy  finansowej  z  budżetu
Województwa, w poprzednim roku były to jakieś śmieszne pieniądze 3.000,00 zł – czy to są
znowu jakieś symboliczne kwoty, czy coś więcej? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czyli mieszankę
mineralną,  to  powiem tak  –  mieliśmy  pewnego  rodzaju  zapasy,  które  umożliwiły  nam
wykorzystanie tego, co było, sukcesywnie będziemy dokupować kolejne zapotrzebowanie, a
jeśli zabraknie środków na ten cel, to z pewnością zwrócę się do państwa o wprowadzenie
środków  na  zakup  mieszanki.  Drugie  pytanie  o  szkołę  muzyczną  -   dostaliśmy
dofinansowanie  w  ubiegłym  roku  na  przebudowę  kanalizacji  na  terenie  dawnego
gimnazjum i to te środki zostały wydatkowane i zostały już jak gdyby rozliczone, to znaczy
przekazano  do Ministerstwa Kultury  raport,  to  są  środki,  które  miasto  pozyskało  na  to
zadanie.  Kolejne pytanie dotyczyło azbestu – ja dokładnie powiem liczbę, kwoty, ale w tym
momencie nie jestem w stanie, pod koniec sesji udzielę dodatkowej odpowiedzi. 



Radny Stanisław Lewandowski -  Odniosę się do modernizacji ulicy Krasickiego – otóż ta
budowa  w  moim  przekonaniu   ociera  się  o  groteskę,  inwestycja,  która  powinna  trwać
2.5 miesiąca ciągnie się kolejny miesiąc i wobec tego mam pytania – Czy wykonawca został
wreszcie  zdyscyplinowany,  czy  inwestor,  czyli  Gmina Gostynin  przewiduje  kary  z  tego
tytułu i trzecie pytanie, czy jest już wyznaczony horyzont czasowy?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Od  razu  odpowiem –  jeśli  chodzi  o  horyzont
czasowy, to w dniu wczorajszym firma zgłosiła gotowość do obioru, więc jeśli nie w tym
tygodniu, to w przyszłym zostanie zaproponowana już data końcowego odbioru zadania.
Czy są zapowiadane kary – oczywiście, że są, wykonawca miał czas do połowy grudnia, nie
wykonał tego, więc kroki prawne zostaną podjęte, z tym, że mamy czas pandemii, gdzie
niektóre rozwiązania oczywiste, nie są niestety tak oczywiste, żeby można było nakładać
kary na firmy.  Nie zostawimy tego, tak jak jest w tym momencie. 

Radny Stanisław Lewandowski  -  Rozumiem, że epidemia,  bo chyba pandemia,  to za
mocno, ale to tylko zasłona dymna. 
            
Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  To  nie  jest  zasłona  dymna,  są  przepisy
ogólnokrajowe,  które  nas  też  obligują  i  jak  jest  pandemia  to  nie  możemy  inaczej
postępować. Przepisy są przyjęte przez rząd, więc musimy się ich trzymać, ale my również,
podobnie jak Pan radny jesteśmy mocno rozczarowani trwającą inwestycją. 

Do punktu 4 

Informacja Burmistrza Miasta o pomocy świadczonej przez Gminę Miasta Gostynina na
rzecz uchodźców z Ukrainy.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Przedstawił  informację  o  pomocy świadczonej
przez Gminę Miasta Gostynina na rzecz uchodźców z Ukrainy – treść informacji stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski złożył podziękowania dla wszystkich, którzy pomagają
uchodźcom z Ukrainy.  

Radny Stanisław Wróblewski -  Panie Burmistrzu w informacji przekazał Pan, że Urząd
Miasta  prowadzi  zbiórki  różnych artykułów,  nie  oznacza  to  co  mówię  w tej  chwili,  że
jestem przeciwny, absolutnie,  tylko mam pytanie – jest Ustawa o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych, która zobowiązuje organizatora takich zbiórek do zamieszczenia tej
informacji w portalu zbiórek publicznych. Szukałem w tym portalu informacji o zbiórkach
na terenie miasta prowadzonych i nie znalazłem, czy to oznacza, że łamiemy tutaj prawo, że
nie dochowaliśmy czegoś takiego, jest wyjaśnienie RIO Szczecińskiego, które wskazuje, że
takie  niedociągnięcia  po  stronach  urzędów  są,  dlatego  wczytując  się  w  coś  takiego,
chciałbym mieć informację, że działamy zgodnie z zasadami.  Druga rzecz Pan powiedział,
że pomagamy w wielu obszarach, w dożywianiu itd. Czy po stronie Ukraińców są jakieś
koszty, czy dzieci uczęszczające na pływalnie dokonują opłat, czy są zwolnione? Wiem po
rozmowie  z  Prezydentem Miasta  Płocka,  że  oni  się  nie  odważyli  na  taki  gest  i  dzieci
ukraińskie  płacą za  wstęp na basen.  Ostatnia  rzecz,  na  poprzedniej  sesji  Pan Burmistrz
powiedział, że kwota dofinasowania na jednego obywatela z Ukrainy, który przybył do nas



miała być 120 złoty, później to się zmieniło, jak wiemy z mediów, jednostki negocjują z
Ministerstwem te środki. Jakie środki nam się udało wynegocjować, jakiej wysokości dla
naszych Ukraińców?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Co  do  pierwszego  pytania  w  sprawie  zbiórki
odpowie  Pan  Mecenas.  Jeżeli  chodzi  o  opłaty  na  basenie,  to  dzieci  ukraińskie  mają
darmowe wejście na basen. Co do kwoty 120 zł, to nie ma jeszcze podpisanych porozumień,
cały czas negocjujemy kwotę, z tym, że są różne podawane kwoty. Jest podane 40 zł. dla
rodzin,  które  przyjęły  uchodźców,  my  na  dzień  dzisiejszy  chcemy  wynegocjować
maksymalną kwotę, żeby pokryć wszystkie koszty. 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Moim zdaniem zbiórka prowadzona w Urzędzie Miasta, to
nie jest zbiórka o której jest mowa w Ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Ta ustawa mówi o prowadzeniu  zbiórek w miejscach publicznych ogólnodostępnych tj.
w szczególności ulicach, placach, parkach i cmentarzach. Tutaj bardziej chodzi o zbiórki na
zasadzie kwestu,  kierowanych do nieograniczonej ilości osób.  Ta ustawa ma zapobiegać
żebractwu,  które  jest  objęte  kodeksem  wykroczeń,  więc  jeżeli  organizujemy  zbiórkę
w określonym miejscu w budynku, to nie jest to zbiórka o której mowa w tej ustawie.  

Radny Stanisław Wróblewski – Panie Mecenasie szanuje Pana zdanie, ale ja cytowałem
stanowisko RIO ze Szczecina, które jednoznacznie wskazuje te zbiórki  jako podlegające tej
ustawie.  Tutaj  wskazano,  które  zbiórki  nie  podlegają  publikacji,  jest  ich  kilka,  między
innymi prowadzone przez młodzież szkolną, ale jednoznacznie RIO Szczecińskie wskazuje,
że jest obowiązek rejestrowania, więc Pana zdanie różni się ze zdaniem tamtej instytucji. 

Adwokat Tomasz Stefaniak –  Na szczęście nie znajdujemy się we właściwości RIO w
Szczecinie, poza tym Regionalne Izby Obrachunkowe mają dużo takich pomysłów, bardzo
często  z  którymi  bywa,  że  my  się  nie  zgadzamy,  czasem  jeśli  jest  to  konieczne
dostosowujemy  się.  Owszem  w  ustawie  są  wymienione  wyłączenia,  które  zbiórki  nie
podlegają,  ale  z  tych,  które  podlegają,  to  nie  chodzi  o  to,  że  każda  inna  zbiórka,  niż
wymieniona w art. 2 tej ustawy, będzie automatycznie zbiórką publiczną, do której stosuje
się przepisy tej ustawy. My rozważymy, żeby to zgłosić dla świętego spokoju, ale tak jak
powiedziałem  moim  zdaniem,  chodzi  tutaj  o  zbiórki  organizowane  w  miejscach
publicznych,  niepolegające  na  tym,  że  gromadzimy  w  określonym  miejscu  np.  dary,
zwłaszcza jeżeli nie jest to miejsce publiczne.  Urząd nie jest miejscem publicznym wbrew
pozorom, dlatego, że Urzędem dysponuje Burmistrz i może z tego miejsca wyprosić osobę,
która się pojawia z różnych przyczyn. Jest to miejsce użytku publicznego, ale nie miejsce
publiczne, to jest różnica.  

Do punktu 5

Infrastruktura techniczna w Gminie Miasta Gostynina:
 

Informacja  Prezesa  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Gostyninie
Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,



Prezes  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Gostyninie  Szymon  Nieć  –
Przedstawił  informację  o realizacji  zadań statutowych w roku 2021 –  treść  informacji
stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski – Panie Prezesie odniosę się do działalności firmy. Myślę,
że na dłuższą metę pod kreską nie da się egzystować i sądzę, że jeśli natychmiast Pan tego
nie  zmieni,  to  może  to  doprowadzić  do  bankructwa  firmy,  bo  chodzi  o  to,  że  sieć
wodociągowa w mieście ma jakieś lata, czy Pan uwzględnia coroczne wymiany, bo jak tak
dalej pójdzie, to nie będziemy w ogóle o wodociągach rozmawiać?. Czy biuro projektowe
dostało od wielkości zlecenia, czy ryczałtem zapłatę za poprzedni projekt? 

Prezes  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Gostyninie  Szymon  Nieć  –
Poprzedni projekt został rozliczony kwotą przetargową, którą wygrało. Był ogłoszony kilka
lat  temu  przetarg  na  projekt,  przetarg  został  zrealizowany,  projekt  powstał  i  został
rozliczony.  Kwota była wynikająca z przetargu. A jeśli chodzi o infrastrukturę, to patrzę jak
w Polsce wygląda sytuacja spółek komunalnych, spółki są mocno niedoszacowane i jeśli nie
pojawią się programy wsparcia, bo wszyscy na to liczą, to rozwoju wielkiego nie ma. Ja na
dzień dzisiejszy mam potrzeby inwestycyjne na poziomie 1,5 miliona złoty, żeby utrzymać
obecną infrastrukturę, po cięciach wszystkich kosztów i remontów zostało mi 150.000,00
zł., które muszę wydać, a potrzeby są dużo większe. Jeżeli Wody Polskie nie uzupełnią cen,
które  są  mi  potrzebne,  żeby  spółka  mogła  prawidłowo  funkcjonować,  to  dalej  będzie
egzystencja.

Radny Stanisław Lewandowski –  Chciałem jeszcze dopytać o poziom żelaza w wodzie,
czy jest w normach, czy są przekroczenia?

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Szymon Nieć –  Jest w
normach.  Żelazo występuje u nas, bo mamy wysoki poziom  zakamienienia, ale są stacje
uzdatniania,  które  na  bieżąco pracują  i  znoszą te  parametry.  Zabarwienia  rudawe,  które
czasami wstępują po awariach, to naturalny czynnik wzburzenia w rurze.         

Radny Stanisław Lewandowski –   Poziom mieści się w normach?

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Szymon Nieć –   Tak. 

Radna Anna Majchrzak -  W związku ze zbliżającym się terminem odbioru inwestycji na
ul. Krasickiego, przy którym Pan zapewne będzie, chciałabym zgłosić prośbę mieszkańców
z początku ulicy Krasickiego od strony Ziejkowej, żeby dokładnie sprawdzić kanalizację,
ponieważ  wydobywają  się  fetory  z  kanalizacji,  nie  wiem,  czy  jestem  tam  jakieś
niedociągnięcie, czy jest jakaś inna kwestia, w każdym razie jedna z Pań zapowiadała, że
będzie pisała pismo do Pana Prezesa, także chciałabym, aby na to zwrócić uwagę.      

Prezes  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Gostyninie  Szymon  Nieć  –
Dziękuję za informację. Na pewno to sprawdzimy. 

  
 Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie
Spółka z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2021,



Prezes  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej  Szymon Nieć –  Przedstawił
informację  o realizacji zadań statutowych w roku 2021 – treść informacji stanowi załącznik
do protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski –   Chciałem dopytać, czy nowa magistrala to będzie ta,
która ominie przejście pod torami, czy to jeszcze zupełnie coś innego? 

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Szymon Nieć –  Przejścia nie
ominie pod torami, będzie nowe przejście pod torami, ominie hale przemysłowe. Będzie
nowe przejście pod torami, w trochę innym miejscu, trochę bliżej firmy. 

Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp z o.o. o
realizacji zadań statutowych w roku 2021.

Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Agnieszka Korytkowska –  Przedstawiła
informację  o realizacji zadań statutowych w roku 2021 – treść informacji stanowi załącznik
do protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski – Doceniam starania Pani Prezes, ale chciałoby się więcej,
czy Pani przewiduje w najbliższym czasie wprowadzenie worków z kodem, żeby przeciąć
wreszcie  sposób  segregowania  i  nie  segregowania,  żebyśmy  przeszli  tylko  na  odpady
segregowane, druga rzecz – 100% deklaruje odpady segregowane, a tak nie jest, miałbym
taką  sugestię,  żeby  na  wiatach  śmietnikowych  okleić  informacje,  pokazać  jak  ma  to
wyglądać, na czym nam zależy, dać taki drogowskaz każdemu.    

Prezes  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  Miasta  Agnieszka  Korytkowska  –  Kwestia
wprowadzenia kodów jak najbardziej jest możliwa, zależy to od najbliższego przetargu. W
tym roku  będzie  przetarg,  więc  można  stworzyć  specyfikację  w  ten  sposób,  że  będzie
zaznaczone,  iż  z  każdej  nieruchomości  te  worki  będą oznaczone,  tak jak jest  w innych
gminach. Wiadomo, że jest to dodatkowa praca, koszty,  do tego musi też być wprowadzony
kolejny system informatyczny. Jest to do poddania analizie, wtedy wiadomo jak są odpady
segregowane z poszczególnych nieruchomości. Nie widzę problemu. Wiaty śmietnikowe -
jak najbardziej możemy edukować.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak -  Chciałem zapytać o wynik
finansowy na koniec 2021 roku?

Prezes  Przedsiębiorstwa Oczyszczania  Miasta  Agnieszka Korytkowska –  Zysk netto
63.024,18 zł. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Grzegorz  Raciborski  –  Rozumiem,  że  liczba  4
śmieciarek jest już po zakupie tej ostatniej?

Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Agnieszka Korytkowska – Tak.  
    
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski –  Pisze Pani też o dalszym
zakupie  sprzętu  specjalistycznego  i  załóżmy,  że  Pani  plany  się  zrealizują,  jak  Pani



wspomniała w tym roku będą przetargi na wywóz śmieci, czy będzie to atrakcyjna oferta i
dla kogo, czy tylko dla miasta, czy jeszcze dla kogoś, dla innego samorządu?

Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Agnieszka Korytkowska –  Na tę chwilę
trudno powiedzieć o jakichkolwiek korzyściach, czy o zmianie cen, bo dobrze widzimy jaka
jest sytuacja, co dzieje się z cenami, więc  myślę, że na tę chwilę trudno to oszacować i
określić, czy będzie to cena niższa, czy zdecydowanie niższa.     

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Nie mówię czy wyższa, czy
niższa, ale czy korzystna? 

Prezes  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  Miasta  Agnieszka  Korytkowska  –  Trudno
określić jak korzystna dla miasta. Co do ceny mam nadzieję, że będzie korzystna. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Grzegorz Raciborski  -  A dla jakich podmiotów
oprócz miasta? 

Prezes  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  Miasta  Agnieszka  Korytkowska  –  Najpierw
chcielibyśmy się zająć przystąpieniem do przetargu na Gminę Miasta Gostynin,  typowo
miasto, a jeżeli sprzętów będzie wystarczająca ilość, to wtedy możemy przystępować do
kolejnych przetargów i rozwijać swoją działalność na ościenne gminy.  

Radny  Bogdan  Ozimek  -   Czy  wprowadzenie  kodów  i  worków  może  obniżyć  cenę,
pozostawić na tym samym poziomie, czy podwyższyć?  

Prezes  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  Miasta  Agnieszka  Korytkowska  –  Myślę,  że
podwyższy cenę, bo jest to obsługa dodatkowego systemu informatycznego, więc nie sądzę,
żeby obniżyła.   
 

Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji
dróg gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2021.       

Naczelnik Wydziału ds. dróg Waldemar Banasiak - Przedstawił informację  o realizacji
zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki,
parkingi)  w  roku  2021–  treść  informacji  stanowi  załącznik  do  protokołu  w  wersji
papierowej. 

Radna Anna  Majchrzak –  Ponownie  odnośnie  odbioru  inwestycji  na  ul.  Krasickiego,
jeszcze  tydzień  temu jak  spacerowałam,  nad  ogrodzeniami  wystawały  pręty  żelazne,  w
trakcie odbioru, żeby Pan Naczelnik zwrócił uwagę, czy one zostały już pozaginane, chodzi
o bezpieczeństwo dzieci, które jeżdżą na rowerkach.  

Naczelnik  Wydziału  ds.  dróg  Waldemar  Banasiak  -  Tak,  zwrócimy  na  to  uwagę,
przyłożymy się do tego z uwagi na przekroczenie terminu, żeby odbiór był dokładny.

Radny Stanisław Lewandowski -  Czy będzie budowane jakieś rondo w tym roku, mówię
o drogach powiatowych, wojewódzkich?



Naczelnik Wydziału ds. dróg Waldemar Banasiak – Na drogach wojewódzkich z tego co
wiem są  prowadzone  prace  przygotowawcze  w celu  budowy dwóch rond.  Jedno rondo
będzie  na  rozjeździe  Bierzewicka  –  Płocka,  natomiast  drugie  –  będzie  likwidacja
skrzyżowania świetlnego na ulicy Jana Pawła i będzie tam rondo dwupasmowe, turbinowe.
Taki widziałem projekty organizacji ruchu. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Korzystając z obecności Pana Naczelnika, chciałem zapytać
Pana Burmistrza o wykonanie chodnika z ul. Wspólnej do zalewu, mieszkańcy chcą aby ten
teren  był  utwardzony,  żeby  można  było  podjechać,  do  wykonania  jakiegoś  parkingu,
chociaż mini i drugie pytanie – ul. Gościnna, chodzi o budynki na końcu przy cmentarzu
żydowskim,  żeby  podsypać  i  wyrównać  teren,  żeby  mogli  dojeżdżać,  jeszcze  wycięcie
drzew za kortem tenisowym przed zalewem,  dowiedziałem się, że jest to sprawa powiatu,
że wniosek został skierowany, tylko jakie będą efekty wycięcia?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Co do drzew, to tak jak informowałem odbyło się
spotkanie  pracowników  Urzędu  Miasta  z  pracownikami Starostwa  Powiatowego  i  to
Starostwo jest odpowiedzialne za wycinkę, czy poprawę bezpieczeństwa, także ciężko mi
się odnieść do tego, ale wykonamy telefon, który mam nadzieję, że spowoduje,  że  sprawa
zostanie zakończona. Co do drogi dojazdowej przy ul. Gościnnej niestety dzisiaj nie mamy
zgody  ze  strony  Gminy  Żydowskiej  na  ingerencję  w  ten  teren,  jest  to  teren  Gminy
Żydowskiej i nie można nic  zrobić. Co do ul. Wspólnej i chodnika, to o chodniku może Pan
Naczelnik obiecał budowę chodnika, bo Urząd stoi na stanowisku, że utwardzimy teren, w
tym momencie jest wniosek w Wydziale Zamówień Publicznych  o wyłonienie wykonawcy
na  naprawę  dróg  gruntowych  po  zimie,  w  niedalekimi  czasie  nastąpi  poprawa  dróg
gruntowych  łącznie  z  tym  miejscem.  Budowy  parkingu  tam   nie  przewidujemy,  żeby
wykonać  parking  trzeba  opracować  na  to  dokumentację,  o  czym  ja  i  Pan  Naczelnik
informujemy po raz kolejny.      

Naczelnik  Wydziału  ds.  dróg  Waldemar  Banasiak  –  Wcześniej  była  mowa  tylko  o
utwardzeniu dojścia fragmentu działki, który stanowi łącznik między końcem ul. Wspólnej,
a kładką przez rzekę, ja rozumiałem to jak utwardzenie, nie w sensie położenia chodnika z
kostki  brukowej,  bo taka  inwestycja  wymaga  projektu,  natomiast  możemy to utwardzić
kruszywem. Powiem szczerze, że informacja o wykonaniu parkingu pierwszy raz do mnie
dotarła, dzisiaj na sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Chciałbym ogłosić teraz przerwę, ale
bardzo  proszę,  aby  Państwo  pozostali  na  swoich  miejscach,  ponieważ  mamy  pewną
niespodziankę,  mianowicie  jest  to  wizyta  mieszkanki  Gostynina,  uczennicy  Szkoły
Podstawowej  Nr  1  Nadii  Machała,  która  osiągnęła  wielki  sukces  w  Programie
Ogólnopolskim The Voice Kids.   

Podczas przerwy sesji Rady Miejskiej  złożono gratulacje za znaczące sukcesy w dziedzinie
sportowej i artystycznej Nadii Machale,  uczestniczce programu TV The Voice Kids.  

List  gratulacyjny  odczytała  Przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Anna
Majchrzak,  gratulacje  złożyli  również  Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder.   



Do punktu 6 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych za rok 2021”.

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta  i  Ochrony Zdrowia  Magdalena Świderska –
Przedstawiła sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  za  rok  2021”  –  treść  sprawozdania  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski – Mam pytanie jakie są koszty i efekty? 

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta  i  Ochrony Zdrowia  Magdalena Świderska –
Koszty całego Programu, w sumie trzy programy – przewidziane środki jakie były, to kwota
523.369,47 zł.  Są to środki pochodzące z opłat na zezwolenie alkoholowe i w ubiegłym
roku doszły również opłaty za tzw. małpki. Te środki mogą być wydane tylko na realizację
tego programu. Natomiast o efektach ciężko mówić, bo z uzależnienia jedni wychodzą, a u
innych to trwa, także nie umiem w liczbach powiedzieć jak to wygląda 

Radny Bogdan Ozimek – Jaki jest procent uzdrowieńców?

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta  i Ochrony Zdrowia  Magdalena Świderska – Tak
jak  powiedziałam wcześniej  nie  mam takich  liczb,  to  zależy  od  osoby,  może  terapeuci
potrafiliby odpowiedzieć na to pytanie, ja nie odpowiem.  

Radny Bogdan Ozimek –  To ja bym poprosił  taką informację na przyszłe omawianie
tematu, bo z tego zrozumiałem, że może być to bez efektywne.   

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta  i Ochrony Zdrowia  Magdalena Świderska – To
zależy indywidulanie od osoby, bo samozaparcie moje, Pana, czy kogokolwiek innego nie
może się równać z samozaparciem innej osoby.  

(obrady opuścił radny Stanisław Wróblewski…)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Pozwolę sobie wygłosić takie zdanie,
które usłyszałem na Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej na której
to sprawozdanie było i padła odpowiedź jeśli chodzi o skuteczność programów, że czasem
wymiarem  skuteczności  jest  tzw.  redukcja  szkód,  czyli  np.  przedłużający  się  okres
abstynencji, lepsza sytuacja w rodzinie, to też jest jakaś miara skuteczności tego programu,
niekoniecznie sposób taki, że zdrowy -chory.   

Za  przyjęciem  sprawozdania  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za rok 2021” 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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata,



Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Sprawozdania  z  realizacji  „Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych za rok 2021” zostało przyjęte. 

Do punktu 7 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska –  Przedstawiła
sprawozdania  z  realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  za  2021  rok  –  treść
sprawozdania stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski – Nie ma nic gorszego dla dzieci, jak rodziny zastępcze,
ale czy rodzice, którzy uczestniczą w tym programie poważnie podchodzą do tego, zdają
sobie sprawę z powagi sytuacji?

Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Renata  Zagórska –  Dane,  które
mówią z  iloma rodzinami zaprzestaliśmy współpracę,  pokazują,  że  efekty są  wymierne,
przedstawione  w  liczbach.  Praca  z  asystentem dla  nas  jest  jak  najbardziej  cenna  i  jak
najdłużej  chcemy  zatrzymać  asystenta  w  rodzinie.  Na  pytanie,  czy  rodzice  podchodzą
poważnie  –w  większości  tak,  ponieważ  powrót  przez  sąd  jak  dziecko  nawet  jest
umieszczane w pieczy, to i tak decyzją sądu wraca, a żeby mogło wrócić do domu, to musi
mieć poważne argumenty przemawiające, żeby  taką decyzję wydał, więc jak najbardziej
tak. Zdarzają się też rodziny, które zupełnie zrezygnowały z zabiegania o powrót swoich
pociech, nie mniej są to marginalne zdarzenia. Oceniam to pozytywnie. 

Za przyjęciem sprawozdania z  realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok
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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata,

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Sprawozdanie  z   realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  za  2021  rok  zostało
przyjęte. 



Do punktu 8 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  zadań  Powiatu  Gostynińskiego  w  zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki  publicznej przez Gminę Miasta Gostynina.

(przybył radny Stanisław Wróblewski…)

Naczelnik  Wydziału  Promocji  Miasta  i  Ochrony  Zdrowia  Magdalena  Świderska  –
Przedstawia uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji,  Kultury i  Sportu –  opinia pozytywna wraz z  autopoprawką – w § 1
zmienić datę z 31 grudnia 2023r. na 31 grudnia 2024r.   

Radny  Stanisław  Wróblewski  –  Mam  pytanie  do  Pana  Mecenasa,  tylko  chciałbym
o stanowisko prawne prosić, a nie o zdanie Pana Mecenasa – przyjmujemy uchwałę, która
moim  zdaniem  jest  sprzeczna  ze  statutem  biblioteki,  czy  mamy  prawo  coś  takiego
wykonać?  Statut  był  poprawiany  kilkakrotnie  i  ostatnio  powykreślano  współprace  z
powiatem                        i określono obszar działalności biblioteki publicznej, czy w
związku z tym możemy przyjąć uchwałę sprzeczną ze statutem?

Adwokat Tomasz Stefaniak – Zasady ewentualnej współpracy określi już Burmistrz, póki
co  jest  to  tylko  wyrażenie  zgody  na  przejęcie  zadania,  bo  tego  wymagała  Ustawa
o  samorządzie  gminnym,  a  to  Burmistrz  w  stosownym  porozumieniu  określi  zasady
współdziałania.  Na  pewno nie  ma  żadnych przeciwskazań,  co  do  tego,  aby  ta  uchwałę
podjąć,  nawet  wówczas  jeśli  w  statucie  biblioteki  nie  wskazano,  że  wykonuje  ona
obowiązki  biblioteki  powiatowej.  Jeśli  faktycznie  dojdzie  do  zawarcia  porozumienia,
pomiędzy gminą, a powiatem, wtedy będzie można myśleć, o tym, czy nie zaktualizować
brzmienia statutu.        

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12: Bryłka Katarzyna, Chojecka- Dinić Emilia, Florczak Anna, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski
Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Przeciw- 2: Jaśkiewicz Czesław, Wróblewski Stanisław. 

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 328/XLV/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 9 



Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii da Miasta Gostynina na lata
2022-2025.

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta  i  Ochrony Zdrowia  Magdalena Świderska –
Przedstawia uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata,
Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 329/XLV/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na
organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Naczelnik Wydziału ds. dróg Waldemar Banasiak - Przedstawił uchwałę, która stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata,
Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 330/XLV/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2022.       

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  -  Przedstawia  uchwałę,  która
stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.

(obrady opuściła Radna Anna Florczak i Radna Renata Śniecikowska…) 

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

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 331/XLV/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 



Do punktu 12

Podjęcie uchwały w sprawie  pomocy obywatelom Ukrainy.

(przybyła Radna Anna Florczak i Radna Renata Śniecikowska…) 

Sekretarz Miejskie Hanna Adamska  -  Najpierw chciałabym poprosić o wprowadzenie
autopoprawki – w § 3 informację otrzymałam od Pana Mecenasa, że wcześniejszy zapis
„uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  od  dnia  24  lutego  2022  roku”
powinien  zostać  zastąpiony,  co  do  wejścia  w  życie  uchwały  z  upływem  14  dni  od
opublikowania  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  z  mocą
obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 roku.
Jeżeli chodzi o projekt uchwały, to jest to standardowy projekt przygotowany w związku ze
specustawą.   W związku  z  niesioną  pomocom obywatelom Ukrainy  i  podejmowanymi
działaniami  w  ramach  działania  samorządu  terytorialnego  i  w  zakresie  posiadanych
możliwości finansowych i organizacyjnych taką uchwałę należy podjąć, w związku z tym,
że  niesiemy  pomoc  w  postaci  zarówno  finansowej,  jak  i  też  pokrycia  kosztów
zakwaterowania,   wyżywienia  oraz  środków  i  produktów,  które  są  niezbędne  do
zapewnienia  funkcjonowania  miejsc,  w  których  pomoc  jest  otrzymywana.  Wykonanie
uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina, podjęcie uchwały jest zasadne. 

Radny  Stanisław  Wróblewski  –  W  uchwale  nie  ma  określenia,  jak  długo  ona  ma
obowiązywać, czy mam rozumieć, że  jest na okres 18 miesięcy, tak jak Ustawa o pobycie
obywateli  Ukrainy  na  naszym  terenie,  czy  nie  należałoby  się  odnieść  jakoś  do  daty
obowiązywania, inne uchwały tego typu określają na 3, 4 na 6 miesięcy, a nasza nie ma
terminu?  W jednym  z  paragrafów  jest  napisane,  że  pomagamy  prawie  we  wszystkich
zakresach, czy nie należałoby  uszczegółowić w jakim zakresie ta pomoc jest? 

Adwokat Tomasz Stefaniak -  Ta uchwała i jej zapis ustawowy na podstawie którego  ona
będzie  uchwalona,  specjalnie  pozostawia  szczegóły  organowi  wykonawczemu  jednostki
samorządu terytorialnego, tak mówi art.12, uchwała określa jedynie zakres, a formę i tryb
udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku. § 2,
który  mówi o tym, że uchwałę wykonywał będzie Burmistrz Miasta Gostynina temu służy.
W przypadku sytuacji dynamicznych, takich jak ta z która zetknęliśmy się po raz pierwszy
w życiu, celowym jest, żeby w ręce władzy wykonawczej przekazać szczegóły, a nie w ręce
organów  kolegialnych  stanowiących,  dlatego,  że  działanie  organu  wykonawczego  jest
szybsze i bardziej korespondujące z potrzebami, ale tak jak powiedziałem, podstawa prawna
mówi wyraźnie, że uchwała określa wyłącznie zakres, a już formę i tryb tej pomocy określa
Burmistrz.  Co do tego, ile ta uchwała miałaby obowiązywać, to skoro Burmistrz będzie
określał formę i tryb, to również te potrzeby będą definiowały okres przez jaki ta uchwał
może nie tyle będzie obowiązywać, co będzie stosowana. Moglibyśmy wprowadzić jakieś
ramy czasowe, ale niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak długo napaść Rosji na
Ukrainę będzie trwała i jak długo obywatele Ukrainy będą potrzebowali pomocy i dlatego
ram czasowych nie wyznaczyliśmy w tej uchwale.                    

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



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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 1: Wróblewski Stanisław.

UCHWAŁA NR 332/XLV/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 13 

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

Adwokat Tomasz Stefaniak – Przedstawił uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu
w wersji papierowej. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Dopowiem, że w ubiegłym roku otrzymaliśmy
uzupełnienie  subwencji  ogólnej  w  kwocie  363.860,00  zł.  z  przeznaczeniem na  budowę
wodociągów, może to robić nasza spółka i tę kwotę w postaci wniesienia wkładu, będziemy
przekazywać do spółki. Jest podwyższona o 40 zł. z tytułu, że gmina obejmie w równych
udziałach po 100 zł, wynika więc ta kwota 363.900,00 zł., po 100 zł. udziały obejmie gmina
w równej wysokości.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -   Jeszcze  poproszę  Panią  Skarbnik
powiedzieć o autopoprawkach, wymienić je.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –   Tak,  na  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i
Budżetu  została  wniesiona  autopoprawka,  zostały  zmienione  kwoty  zarówno  kapitału
zakładowego z 13.829.000 zł, na 13.829.200,00 zł., następnie w poprzedniej uchwale była
kwota 363.700,00 zł., a kwota właściwa to 363.900,00 zł.  i suma udziałów 3.637,00 zł, a po
poprawce 3.639,00 zł.  Z tym również wiąże się autopoprawka w uchwale budżetowej z
kwotą o 200 zł. 

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



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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata.
Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 333/XLV/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 
 

Do punktu 14 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
 
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Przedstawiła uchwałę, która stanowi załącznik do
protokołu w wersji papierowej. 

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

Radny Stanisław Wróblewski –  Pani Skarbnik, podała Pani informację, że w rozdziale
80101  zmniejsza  się  środki  na  wynagradzanie  nauczycieli  we  wszystkich  szkołach
gostynińskich. To są kwoty  20.000,00 zł, 13.000,00 zł, 7.000,00 zł. – ma to wynikać z
subwencji,  a  czy  jest  do  tego  jakieś  uzasadnienie,  dlaczego  te  pieniądze  zabieramy
oświatowcom?. Przypomnę, że od 1,5 roku nauczyciele nie dostali żadnych regulacji, nie
mówiąc o podwyżkach zarobków, więc wydaje się, że zmniejszanie środków jest kolejnym
nieporozumieniem, tym bardziej, że Minister Czarnek już zapowiada ogromną podwyżkę w
wysokości 4,4%, przy  inflacji 10%. Skąd wynika zabranie tych środków w szkołach?   

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szerszego uzasadnienia nie mam, jest to zmiana
wprowadzona  na  wniosek  Dyrektora  Miejskiego  Zespołu  Ekonomicznego   Szkół  i
Przedszkoli,  który  zajmuje  się  obsługą  finansową  tych  placówek.  Myślę,  że  jeżeli  jest
zapowiadana jeszcze teraz podwyżka, to później będzie zwiększona subwencja i będziemy
zwiększać. 

Radny Stanisław Wróblewski – Czy mógłbym prosić o uzasadnienie Dyrektora?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Dobrze, ja poproszę i najwyżej na piśmie Panu
Radnemu przekażemy.  
 
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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata.

Przeciw- 1: Wróblewski Stanisław.

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 334/XLV/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 15 

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

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Przedstawiła uchwałę, która stanowi załącznik do
protokołu w wersji papierowej. 

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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata.
Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 335/XLV/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 



Do punktu 16 

Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Protokół  został  Państwu  wysłany
mailowo. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu.

Za przyjęciem protokołu  z XLIII sesji Rady Miejskiej 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, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata.
Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty.   

Do punktu 17 

Sprawy różne.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Chciałbym  uzupełnić  odpowiedź  dla  Pana
Radnego  Stanisława  Wróblewskiego  –  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  ogłosił  kolejny  nabór  coroczny  na  usunięcie  i  unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest na 2022 rok, na jaką kwotę złożono wniosek? – a więc w
związku z tym, że w 20222 roku zgłosiło się 15 właścicieli nieruchomości o dofinasowanie,
Gmina  Miasta  złożyła  wniosek  o  kwotę  10.298,00  zł.,  wkład  własny  Gminy  wynosi
4.400,00 zł., czyli w sumie całkowity koszt zadania wynosi 14.712,00 zł., w porównaniu do
roku  ubiegłego  całkowity  koszt  zadania  wyniósł  10.827,86  zł.,  otrzymaliśmy  dotację
w wysokości  7.579,50  zł,  wkład  miasta  wyniósł  3.248,36  zł.  Drugie  pytanie  dotyczyło
Programu Mazowsze dla czystego powietrza 2022, jak to wygląda w tym roku? -  wniosek
został  złożony  25  lutego  w ramach  Programu Mazowsze  dla  czystego  powietrza  2022,
całkowity koszt zadania wynosi 9.990,00 zł., wnioskowaliśmy o ½ całości zadania, czyli
4.995,00 zł., tym samym wkład własny wynosi również 4.995,00 zł. Program ten dotyczy
akcji edukacyjno – informacyjnej  organizacji konkursu dla dzieci  np. zakup nagród, tak jak
w roku ubiegłym, z tym, że była to nieco mniejsza kwota, całkowity koszt zadania 6.254,00
zł., wtedy była to kwota 3.127,00 zł, miasto zarówno pozyskało, jak i musiało włożyć.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Wpłynęła  korespondencja  od
Przedsiębiorstwa  BUDROX  oraz  Biura  rozwoju  i  realizacji  projektów  budowlanych
HOL-BUD,  były to 3 pisma i Państwo je otrzymali, ta korespondencja była rozpatrywana



przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  –  powiem  może  o  ustaleniach.
W  sprawie  wniosku  przedsiębiorstwa  BUDROX,  dotyczącego  zmiany  obowiązującego
planu  miejscowego  zagospodarowania  przestrzennego  dla  działki  nr  ewid.  350/1
w  Gostyninie,  ul.  Płocka  komisja  podtrzymała  stanowisko  Burmistrza  Miasta  o
niezasadności  zmiany  przedmiotowego  planu.  W  sprawie  wniosku  Przedsiębiorstwa
BUDROX  oraz  Przedsiębiorstwa  HOL-BUD  w  sprawie  zmiany  obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ul.
Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą komisja zdecydowała, aby
wniosek przedsiębiorstwa skierować do ponownego rozpatrzenia  przez Gminną Komisję
Urbanistyczno-Architektoniczną Miasta Gostynina. Trzecia sprawa w kwestii  możliwości
zbycia  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  trenów  inwestycyjnych  położonych  przy  ul.
Bagnistej  w  obrębie  byłego  miejskiego  targowiska  oraz  działek  sąsiednich  –  komisja
zdecydowała,  by  sprawę  zapisu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
obowiązującego  dla  tego  terenu  skierować  do  rozpatrzenia  przez  Gminną  Komisje
Urbanistyczno-Architektoniczną  Miasta  Gostynina.  Otrzymaliście  państwo  również
uchwałę RIO w Warszawie z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty
kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Gostynin – opinia jest pozytywna.
Wpłynęła również petycja od znanego nam już Stowarzyszenia Kominki i Piece, dotyczy
ona  zmian programu ochrony  powietrza,  jest  kierowana  do Komisji  skarg,  wniosków i
petycji, więc po wypracowaniu wniosków, bądź rekomendacji dla Rady, myślę, że ta sprawa
do nas wróci. Termin następnej sesji – zaplanowany na 27 kwietnia.

Do punktu 18

Zamknięcie obrad.

                      
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Zamykam posiedzenie XLV sesji Rady
Miejskiej VIII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Andrzej Hubert Reder


