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

z dnia 27 Kwietnia  2022r.

Stan – 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączniku.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:35.

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 XLVI sesję Rady Miejskiej VIII Kadencji. Witam Panie i
Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję,  witam wszystkich naszych gości,  witam
Burmistrza  Miasta  Pawła  Kalinowskiego,  witam  Zastępcę  Burmistrza  Panią  Halinę
Fijałkowską, witam Sekretarza Miejskiego Panią Hannę Adamską, witam Skarbnika Miasta
Panią Bożenę Sokołowską, witam Adwokata Pana Tomasza Stefaniaka, witam Naczelników
Wydziałów  Urzędu  Miasta,   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?  W imieniu  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji
chciałbym zgłosić  wprowadzenie  punktu,  jako punkt  11,  ponieważ  wpłynęła  petycja  od
Cechu  Zdunów  Polskich,  która  dotyczy  uchwały  Nr  115  Sejmiku  Województwa
Mazowieckiego  z dnia 8 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla
stref  w  Województwie  Mazowieckim,  w  których  zostały  przekroczone  poziomy
dopuszczalne  i docelowe substancji w powietrzu.  Petycja została skierowana do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji  i jest rekomendacja komisji, uchwała, która uznaje, że Rada
Miejska  nie  jest  właściwy organem do rozpoznania  tejże  petycji  i  wnosi  o  przekazanie
petycji do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie  przekazania petycji zgodnie z
właściwością głosowano następująco: 

Za- 14: Bryłka Katarzyna,  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 wprowadzona do porządku  obrad jako punkt 11. 

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą głosowano następująco: 

Za- 14:  Bryłka Katarzyna,  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. Funkcjonowanie  pomocy  społecznej  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina.  Informacja  o

realizacji zadań statutowych w roku 2021:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,
2) Punkty opieki nad dziećmi do lat trzech „Bajkowy zakątek” oraz „Zaczarowana kraina”,
3) Klub Seniora „Parostatek”
4) Klub dziecięcy „Uśmiech malucha”  
5. Informacja Prezesa  Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” spółka z o.o. w

Gostyninie o realizacji zadań statutowych w roku 2021.
6. Przyjęcie  sprawozdania  Burmistrza  Miasta  o  realizacji  zadań  z  zakresu  gospodarowania

odpadami komunalnymi za rok 2021.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  w  Gminie  Miasta

Gostynina.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2022

rok. 
9. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  określenia  sezonu  kąpielowego  na  terenie  Gminy  Miasta

Gostynina na rok 2022.
10. Podjęcie  uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym

Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2022-2026.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. 
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
13. 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.



14. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Przedstawił sprawozdanie międzysesyjne za okres
od dnia 25 marca 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2022 roku – treść sprawozdania stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski – Chciałem odnieść się do inwestycji na Zatorzu, byłem
wielokrotnie zobaczyć jak przebiega ta inwestycja, widziałem dwóch, trzech pracowników i
moje pytanie jest takie, czy nie ma jakiegoś sygnału niepokojącego, że termin zakończenia
tej inwestycji może zostać niedotrzymany?

Burmistrz  Miasta Paweł Kalinowski  – Termin jest  przewidziany do 31 sierpnia,  więc
mamy jeszcze sporo czasu,  wykonawca nawet deklarował na ostatnich spotkaniach z nami,
że  do 30 czerwca  powinien  sprawę zakończyć.  Jest  umowa do końca  sierpnia  i  z  tego
wykonawca będzie rozliczany, dzisiaj deklaruje, że do 30 czerwca.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – To jest niemożliwe Panie
Burmistrzu, ja tam mieszkam i obserwuję.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jeżeli firma zejdzie dzisiaj z budowy, to wiadomo,
że  jej  nie  skończy,  ale  jest  umowa  i  firma  zgodnie  z  harmonogramem realizuje  swoją
inwestycję. Na dzień dzisiejszy jedyne uwagi ze strony wykonawcy są takie, że występują
do miasta o zwiększenie o prawie 1 milion złoty kosztów budowy, z uwagi na zwiększenie
kosztów. Jeśli chodzi o stan realizacji według mojej oceny, bo też to kontrolujemy, na dzień
dzisiejszy nie ma zagrożenia, żeby nie zdążyli  do końca sierpnia. 

Do punktu 4 

Funkcjonowanie  pomocy  społecznej  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina.  Informacja  o
realizacji zadań statutowych w roku 2021:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,
  
Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –
Przedstawiła  informację o funkcjonowaniu pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta
Gostynina – treść informacji stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Punkty  opieki  nad  dziećmi  do  lat  trzech  „Bajkowy  zakątek”  oraz
„Zaczarowana kraina”,



Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –
Przedstawiła informację o zadaniach statusowych w roku 2021 Punktu opieki nad
dziećmi  do  lat  trzech  „Bajkowy  zakątek”  oraz  „Zaczarowana  kraina”  –  treść
informacji stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Klub Seniora „Parostatek”

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –
Przedstawiła  informację  o  zadaniach  statusowych  w  roku  2021  Klubu  Seniora
„Parostatek” – treść informacji stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radny  Stanisław  Lewandowski  –  Chciałem  się  odnieść  do  pierwszej  części
statystyk,  bo jak gołym okiem widać w ostatnich latach nastąpił  wyraźny wzrost
zamożności  społeczeństwa,  Pani  przytoczyła  ponad  300  osób  zagrożonych,  czy
objętych ubóstwem, ta skala jest porażająca, chciałem zapytać, jakie kryteria są tu
stosowane? Drugie moje pytanie odnośnie jadłodajni – jest też tam duża rzesza ludzi,
kiedyś pozwoliłem sobie popatrzeć jak to wygląda, ludzie są w różnym wieku, ale
gro z tych korzystających z usług jadłodajni jest w wieku średnim, więc też jakie
kryterium jest stosowane, aby ktoś mógł dostać tam obiad? Czasy mamy ciekawe i
chyba nie wymagające, aż tak bardzo opieki nad tymi ludźmi. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska –   Liczba
osób korzystających z pomocy społecznej spada, czyli cieszy nas to, jeżeli chodzi o
formę  pomocy  finansowej.  Pracownicy  socjalni  na  polu  pracy  socjalnej,  mają
zdecydowanie więcej do zrobienia, natomiast jeśli chodzi o samą formę finansową,
czyli zasiłki celowe, to zdecydowanie widzimy spadek. Co do jadłodajni miejskiej
kryteria dochodowe nie są za wysokie, jest to  600 zł., na członka w rodzinie i 776 zł.
na osobę samotną, więc myślę, że dalej nie trzeba już mówić.

Radny Stanisław Lewandowski –  Rozumiem, nie chcę tego bardziej poszerzyć, bo
widziałem nawet, że niektórzy dość dziwnie się zachowują, nie wiem, czy te obiady
są takie obfite, są rozweseleni.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Renata Zagórska –    Nie
prowadzimy  takich  diagnoz,  dlaczego  oni  są  tak  bardzo  zadowoleni.  Posiłek  w
jadłodajni przyznawany jest również dla osób o podwyższonym kryterium do 150 %,
ponadto  w jadłodajni  miejskiej  są  już  te  osoby,  gdzie  to  ubóstwo  jest  naprawdę
rozumiane jako ubóstwo. My nie kierujemy osób do jadłodajni, którym ten posiłek by
się nie należał. Proszę mi wierzyć, że nikt nie chciałby, gdyby nie musiał chodzić do
jadłodajni miejskiej. 

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  – Wczoraj  na  komisji  poruszałem  sprawę  rodziny
niepełnosprawnej i dzisiaj zadzwoniłem do pana i poinformowałem, że może się z
panią  skontaktować.  Mam teraz  drugą  sprawę  o  którą  mnie  ten  Pan  zobligował,
żebym  zgłosił  postulat  utworzenia  przez  Urząd  Miasta  telefonu  konsultacyjnego



koordynatora,  mógłby  być  on  czynny  jeden  dzień  w  tygodniu  w  określonych
godzinach w trudnych sprawach. Podam przykład w jakiej sytuacji taki koordynator,
mógłby pomóc – naprawa wózka, bo wózki się psują, a nikt tutaj w okolicach tego
wózka nie naprawi,  trzeba pojechać do Warszawy.  Drugi przykład – złożyli  teraz
pismo do Powiatu w sprawie przejść pieszych,  żeby były przejezdne dla wózków
pismo zostało złożone, zaginęło, ale na dzień dzisiejszy dowiedziałem się, że dostali
odpowiedź, iż do końca kwietnia ma wypłynąć odpowiedź od Powiatu – chodzi o
takie sprawy, żeby była koordynacja i żeby człowiek z Urzędu pomagał im w tym.
Podobno kiedyś taki punkt działał. 

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –
Pozwolę  sobie  zasugerować,  bo  trudno  odnieść  się  do  tego  czego  mieszkaniec
Gostynina sobie życzy, ale jeżeli chodzi o nasz ośrodek, to dzielimy pracę socjalną na
rejony, więc Gostynin podzielony jest na rejony w związku z tym, Pan w rejonie w
którym mieszka ma swojego pracownika i myślę, że nie ma takiej potrzeby, aby miał
jakiekolwiek obawy w pomocy naprawy wózka, bo pracownik socjalny w ramach
pracy socjalnej zajmie się tą sprawą, łącznie z tą rodziną. Będziemy w kontakcie z
tym Panem, ustalimy wszystko. 

Klub dziecięcy „Uśmiech malucha”  

Kierownik Klubu dziecięcego „Uśmiech malucha” Iwona Rzegocka – Gontarek -
Przedstawiła informację o zadaniach statusowych w roku 2021 Klubu dziecięcego
„Uśmiech  malucha”  –  treść  informacji  stanowi  załącznik  do  protokołu  w  wersji
papierowej.

Radny Stanisław Lewandowski –  Czy ta placówka ma rzeczywiście ograniczone
możliwości  jeśli  chodzi  o  ilość  dzieci,  które  można  tam  zapisać,  czy  jest  jakaś
kolejka, czy są dalej chętni, jak to wygląda?

Kierownik Klubu dziecięcego „Uśmiech malucha” Iwona Rzegocka – Gontarek
–  Jesteśmy  teraz  w  trakcie  naboru,  ponieważ  musieliśmy  czekać  na  zakończony
nabór w przedszkolach, na tę chwilę są 42 wnioski oczekujących, a miejsc w tym
roku będzie maksymalnie 20, ale wiadomo, że wnioski pewnie się dublują w Klubie
dziecięcym, czy w punktach w Betoniarni. 

Do punktu 5 

Informacja Prezesa  Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” spółka z o.o. w
Gostyninie o realizacji zadań statutowych w roku 2021.

Prezes  Miejskiego  Centrum  Handlowego  „Stara  Betoniarnia”  Rafał  Różański  –
Przedstawił  informację  o  realizacji  zadań  statutowych  w  roku  2021  –  treść  informacji
stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski –  Panie Prezesie mam trzy
pytania – pierwsze dotyczy tego, jakim powodzeniem cieszy się powierzchnia przeznaczona
na handel rolniczy, drugie pytanie – jakby mógł Pan przypomnieć wysokość kosztorysu
szacunkowego  z  ubiegłego  roku  i  trzecie  –  czy  jest  ograniczenie  prędkości  na  terenie
powierzchni spółki?

Prezes  Miejskiego  Centrum  Handlowego  „Stara  Betoniarnia”  Rafał  Różański  –
Odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące targu rolniczego, to nie było ani jednej osoby,
która chciała skorzystać z tego miejsca, za każdym razem my je oczywiście wygradzamy i
przygotowujemy.  Mimo  tego,  że  rozmawiamy  z  najemcami,  to  Ci,  którzy  mają  swojej
umowy chcą pilnować tych miejsc, do których przyzwyczajali swojego klienta latami.  Oni
szanują swoją  pracę i  ja  doskonale to rozumiem, bo przez te  kilka lat  funkcjonowania
spółki,  a  przypomnę,  że  w tym roku będzie  10-lecie  działalności  spółki  przyzwyczajali
sobie klientów, nie chcą zmieniać miejsc. Myślałem o tym, że może nowi sprzedawcy będą
chcieli skorzystać z tego typu targu, ale nie ma specjalnie zainteresowania. Swoją prośbę
skierowałem też to tzw. targu chłopskiego, który odbywa się u nas w środy  i oferowałem to
miejsce, ale też stwierdzili, że przyzwyczajali swoich klientów  i nie chcą się przenosić.  Co
do  kosztorysu,  to  kwota,  która  widniała  w  kosztorysie,  to  było  170.000,00  zł,  jeżeli
mówimy jeszcze o wymianie wełny, która stanowi docieplenie stropu, ale to był kosztorys z
zeszłego roku.     

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – To kwota brutto, czy netto?

Prezes  Miejskiego  Centrum  Handlowego  „Stara  Betoniarnia”  Rafał  Różański  –
Wydaje mi się, że to było brutto, nie mam go przed sobą, trochę niższa byłaby kwota, gdyby
nie  przeprowadzać  tego  remontu  z  wymianą  wełny,  ale  uważam,  że  jeśli  miałby  być
przeprowadzany, to musiałoby być to ocieplenie, bo ona przyjmuje wilgoć i się skawaliła.
Co do ograniczenia prędkości – to jest to droga wewnętrzna, my tam też liczmy na pomoc
policji w wielu kwestiach, ale można oznakować drogę  wewnętrzną. 

Radna Renata Śniecikowska – Jak stary jest budynek Starej Betoniarni?

Prezes  Miejskiego  Centrum  Handlowego  „Stara  Betoniarnia”  Rafał  Różański  –
Wybudowany  został  w  2012  roku.  Papa,  czy   pokrycie  dachowe  hali  targowej   jest
tragiczne, nasze łatanie niewiele daje i jeśli nawet zostaje załatane większe pęknięcie, to
wokół powstaje nowe.  

Radna Renata Śniecikowska –  Jestem zdziwiona, że 10 letni dach jest do wymiany. 

Prezes Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Rafał Różański –  Tak,
ale również 10 letni dach jest  w galerii handlowo – usługowej i tam tego problemu nie ma.
Kosztorys obejmował też jedną z przybudówek do galerii handlowo – usługowej, bo tam też
był przeciek. 

Radny  Stanisław  Lewandowski  –  Pewnie  były  nie  te  materiały  zastosowane,  wiem
doskonale,  bo  akurat  swego  czasu  pracowałem w tej  branży.  Rzecz  polega  na  tym,  że
grubość papy została zapewne zmieniona i sama wełna mineralna charakteryzuje się tym, że
ma różny stopień twardości i od tego zależy cena, a cena różni się czasami nawet 40-50%.



Chciałbym  panie  Burmistrzu  i  panie  Przewodniczący,  żeby  pana  Prezesa  nie  zostawić
samego sobie, bo ten dach będzie coraz bardziej się degradował, a przyjdzie może i taki
czas, że odszkodowania przewyższą te kwoty, które nawet w tej chwili trzeba by wyłożyć
na remont tego dachu.  Wobec czego chciałbym, abyśmy zrobili spotkanie, znaleźli środki i
mocno pochylili się, bo czas ucieka, a Pan już kolejny rok sygnalizuje o tym, a z zyskiem
1.700,00 zł. nic Pan nie zrobi, więc musimy pomóc. Mam jeszcze pytanie do Pani Skarbnik,
czy spłaciliśmy już kredyt?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W tym roku.

Radny Stanisław Lewandowski – Ale to już mniejsza kwota?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – 799.000,00 zł. 

Radny Stanisław Lewandowski – Zatem proponuje, aby jak najszybciej zrobić spotkanie,
aby znaleźć środki, bo sytuacja będzie coraz gorsza z miesiąca na miesiąc.  

Do punktu 6 

Przyjęcie  sprawozdania  Burmistrza  Miasta  o  realizacji  zadań  z  zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i  Leśnictwa Izabela Chmiel  vel  Chmielecka –  Przedstawiła  sprawozdanie
Burmistrza  Miasta  o  realizacji  zadań  z  zakresu  gospodarowania  odpadami
komunalnymi za rok 2021 – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu w
wersji papierowej. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Chciałbym  dodać  jedną  rzecz,  bo  Pani
Naczelnik przedstawiła jakie ponieśliśmy wydatki,  warto przypomnieć,  że w roku
ubiegłym Gmina Miasta Gostynina dołożyła do opłaty za śmieci ponad 675.000,00
zł. 

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

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Tadeusz  Majchrzak  –  Pani  Naczelnik  z  czego
wynika  wysokie  zadłużenie  naszych  mieszkańców,  odnośnie  płacenia  śmieci   -  kwota
168.000,00 zł. i do kiedy obowiązuje umowa z firmą, która obiera odpady? 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa  i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –  Umowa  z  firmą  PreZero
obowiązuje do końca bieżącego roku, w związku z tym, w tym roku będziemy ogłaszać
przetarg na kolejny okres. Na dzień dzisiejszy mamy stawkę od tony, za ilość faktycznie
odebranych odpadów, tak nas obligują przepisy. Z czego wynika zadłużenie mieszkańców –
z niepłacenia, nie wnoszenia opłaty. Nie widzę akurat Pani Skarbnik, bo opłaty wnoszone są
w  Wydziale  finansowym,  trudno  mi  odpowiedzieć,  dlaczego  mieszkańcy  nie  płacą,



egzekucja opłat jest w Wydziale finansowym, więc może Pani Skarbnik coś by powiedziała
w tym temacie. 

Radna Renata Śniecikowska – Jakaś  część odpadów mówiła Pani  uległa termicznemu
przekształceniu, mogłaby Pani powiedzieć dokładniej co to znaczy?

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka – Termiczne, to spalenie. 

Radna Renata Śniecikowska - Tak rozumiem, ale to drewno było spalane, czy plastik?

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka – Nie, to nie kwestia czy drewno,
czy plastik, generalnie opady komunale, to nie tylko drewno się spala. 

Radna Renata Śniecikowska -  Nie chodzi mi o plastik palony, tylko przekształcony. 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa  i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –   Termicznie,  termicznemu
przekształceniu również podlegają odpady opakowaniowe.

Radna Renata Śniecikowska -  Czyli nie poszły na wysypisko?        

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka – Na pewno nie.  

Radny Stanisław Lewandowski –Mam dwa pytania  – pierwsze,  ile  osób objętych jest
opłatami  za  odpady  i  drugie  pytanie  -   ile  płacimy  za  tonę  zmieszanych  i  za  tonę
segregowanych?

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka – Właścicieli nieruchomości, czyli
osób, które są zobowiązane do wnoszenia opłaty jest tyle, ile mamy złożonych deklaracji,
czyli 2281, ale liczba osób objętych tymi deklaracjami jest 14771 osób, czyli za tyle osób
musi trafić opłata do budżetu co miesiąc. Odnośnie ceny jednostkowej, to mamy teraz jedną
stawkę, bez względu na to, czy odpady są zbierane jako zmieszane, czy segregowane, czy
BIO – 800 zł za tonę brutto, sprawdzę dokładnie, bo z groszami jakimiś, stawka jest jedna.
Powiem dlaczego tak zdecydowaliśmy – to był pierwszy przetarg, który ogłaszaliśmy na
odbiór odpadów za faktyczną ilość odebranych odpadów, nie ryczałt. Nie mieliśmy jeszcze
przepracowanego  systemu,  trudno  było  wyważyć,  co  będzie  lepsze.  Teraz  będziemy
przygotowywać się do nowego przetargu i na podstawie analizy ubiegłego roku i umowy,
którą mieliśmy przez dwa lata będziemy podejmować decyzje, jak postąpić w przypadku
kolejnej umowy. 

Radny Stanisław Lewandowski –  W ślad za tym rozumiem,  że  dalej,  te  segregowane
odpady są jako segregowane, trafiają na składowisko?



Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa  i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  -  Zdecydowanie.  Obowiązek
segregacji jest bezwzględny w naszym kraju, zgodnie z przepisami. 

Za  przyjęciem  sprawozdania  Burmistrza  Miasta  o  realizacji  zadań  z  zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021 głosowano następująco:

Za- 13: Bryłka Katarzyna, 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- 1: Florczak Anna,

Wstrzymało się- 0

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka –  Było jeszcze pytanie do Pani
Skarbnik, dlaczego mieszkańcy nie płacą, co może być przyczyną?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Trudno mi powiedzieć, jest na bieżąco cały czas
prowadzona windykacja na bieżąco, ale zaległości są. Jakie są przyczyny tego stanu nie
wiem, trudno powiedzieć, my przed wystawieniem upomnień, czy tytułów wykonawczych
do  Urzędu  Skarbowego  dzwonimy do  podatników,  przypominamy i  nawet  na  gro  tych
telefonów przychodzą osoby, niektórzy wpłacają na początku roku, za cały rok. 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i  Leśnictwa Izabela Chmiel  vel  Chmielecka –  Są też  osoby,  które  odkąd
funkcjonuje system nie płacą w ogóle, czyli unikają płacenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Ale, czy to są osoby słabo
sytuowane materialnie?

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka –   Często tak jest.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski –  Często, czyli nie zawsze?

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka –   Nie zawsze. 

Radny Stanisław Lewandowski – To bezdomni są?

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka –    Bezdomni nie. 



Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska -   Zabezpieczamy na  hipotekach  te  należności,
przekazujemy  tytuł  do  Urzędu  Skarbowego,  komornik  dokonuje  ściągnięcia  tych
należności, przychodzą od komornika decyzje o umorzeniu postępowania z uwagi na brak
majątku, że nie ma możliwości ściągnięcia, na bieżąco prowadzona jest egzekucja.  Też są
osoby prawne, które płacą z opóźnieniem.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Miałbym może taką propozycję, aby
na  najbliższą  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Pani  Skarbnik  przygotowała
zbiorczą informację bez nazwisk, osoby fizyczne, osoby prawne.       

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Nazwiskami absolutnie nie, ogólnie ile zalegają
osoby fizyczne, ile prawne. 

Radny Stanisław Lewandowski – I jeszcze odnośnie egzekwowania należności. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Jeśli do przyszłej komisji chcieliby Państwo sobie
spojrzeć, to w sprawozdaniu, przy opłacie targowej jest ile było wydanych upomnień, ile
tytułów wykonawczych, co było zabezpieczone na hipotece, do tego czasu można już tam
spojrzeć. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Punkt uznaję za wyczerpany, ogłaszam
15 minut przerwy.     

(po przerwie…)

Do punktu 7 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  w  Gminie  Miasta
Gostynina.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska –  Przedstawiła
uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.

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

Radny Stanisław Wróblewski -  Studiowanie tego dokumentu chyba mija się z celem,
wyraziłem rok temu przykrość, jaką mi sprawił ten dokument, bo nie odnotowano mnie w
grupie  wiekowej   60-64  –  0  osób,  pamiętam  to  i  od  tego  zacząłem  studiowanie  tego
dokumentu- nadal mnie nie ma, nadal mężczyzn w wieku 60-64 jest 0, jest to na stronie 3,
4, są tam wykresy, liczby i jest wyraźna dziura, ponieważ nie ma żadnego człowieka w tym
mieście w wieku 60-64 lata. Może faktycznie jestem już ostatni, ale to samo było w  tamtym
roku. 



Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  Nie  mam
pojęcia dlaczego.

Radny  Stanisław  Wróblewski  -  Są  też  stwierdzenia,  które  nie  dają  możliwości
przeanalizowania,  pokazują  się  tutaj  dziwne  średnie,  jest  to  w wielu  miejscach,  Powiat
średnia 0,0, Województwo średnia 39,03, ale jak to średnia arytmetyczna, geometryczna,
czy inna i z czego ona wynika, tu jest wielokrotnie pojęcie średnich, a nie ma w żaden
sposób możliwości porównania z czymkolwiek, przenalizowania, rzeczy z sufitu. Wiem, że
tego nie robicie Wy, tylko jest to wrzucanie wartości liczbowych, a robi to jakaś jednostka,
ale trudno przeanalizować ten dokument,  który liczy 70 stron. Siedziałem nad nim parę
godzin, a wnioski, prawie żadne.  

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  Jest  mi
niezmiernie niezręcznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w żaden sposób nie mamy
wpływu  na to, jak wychodzą te dane, ponieważ te dane zbierane są od nas i z jednostek,
które zajmują się sprawami pomocy społecznej,  a  następnie wklepane są do generatora.
Mały mamy wpływ na to,  jaki  ten wykres powstaje.  Natomiast  jeżeli  chodzi o  wnioski
końcowe, które są istotne bo znamy te wnioski końcowe, zapewniamy, że na pewno dotyczą
one tych obszarów o których mówiłam przed chwilą, już poza tabelami, na które nie mam
wpływu, ale jeżeli chodzi o to, czym mamy zajmować się w przyszłości, to są tematy, które
Państwu przedstawiłam. 

Radny Bogdan Ozimek – Mówiła Pani o starzeniu się społeczeństwa gostynińskiego, i tak
rok do roku np. 2020 i 2021 o ile nastąpiło to starzenie, czy ma Pani takie dane?

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  W  tym
momencie nie mam takich danych, ale mogę podać liczbę 73 osoby, w przypadku osób
korzystających z usług opiekuńczych w tym roku, w tamtym ponad 60, czyli potrzeba dla
osób starszych w formie tej pomocy wzrasta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14:  Bryłka Katarzyna,  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 336/XLVI/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 



Do punktu 8 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wykazu  kąpielisk  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  na
2022 rok.

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

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej - opinia pozytywna. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Chciałem poinformować, że w dniu jutrzejszym
będzie instalowany pomost, na który miasto otrzymało dofinasowanie. Pomost w kształcie
litery T, a w niedalekiej  przyszłości, będą na terenie plaży usytuowane leżaki w liczbie 5,
i śmietniczki.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Długość pomostu jaka?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – 12 metrów, litera T.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14:  Bryłka Katarzyna,  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 337/XLVI/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 9 

Podjęcie  uchwały   w  sprawie  określenia  sezonu  kąpielowego na  terenie  Gminy  Miasta
Gostynina na rok 2022.

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



Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej - opinia pozytywna.

Sezon kąpielowy został określony od 20 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. 

Radny Stanisław Lewandowski – Wypożyczenie leżaków odpłatne będzie?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Nieodpłatnie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14:  Bryłka Katarzyna,  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 338/XLVI/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Miasta Gostynina na lata 2022-2026.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka –  Opracowanie Wieloletniego
Programu Gospodarowania   Mieszkaniowym Zasobem Gminy wynika z  przepisów,  taki
dokument należy opracować i podjąć w drodze uchwały Rady Miejskiej. Taki dokument
powinien być opracowany na co najmniej kolejnych 5 lat. Obecny dokument przewiduje
okres na lata 2022-2026. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą budynki będące własnością
miasta,  pozostające  w  samoistnym  posiadaniu,  a  także  lokale  mieszkalne,  stanowiące
własność Gminy Miasta Gostynina, a położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Na mieszkaniowy zasób gminy składają się 62 budynki, lokali 671 z czego 284, to lokale
socjalne i pomieszczenia tymczasowe. W okresie, który obejmuje przygotowany program
planowanie remontów, modernizacji, uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy. 
W  dokumencie,  który  został  Państwu  przedstawiony,  głównie  skupiliśmy  się  na
zaplanowaniu  opracowania  dokumentacji  budowlanych  na  potrzeby  modernizacji  i
remontów budynków, są to budynki: 3-go Maja 12, 3-go Maja  21, 3-go Maja 20, 3-go Maja
26, Rynek 16. W dokumencie tym przewidzieliśmy dwa budynki do rozbiórki. Budynek
przy  ul.  Kościuszki  5  w dokumencie  w kolejnej  perspektywie,  nie  założyliśmy  w tym



dokumencie prac remontowych przy tym budynku, nie mniej   na pewno w tym okresie
będziemy prowadzić wykwaterowanie budynku przy ul. Kościuszki 5 i to już sukcesywnie
trwa.  Powinnam może  od  tego  zacząć,  na  początku,  że  w dokumencie,  który  Państwo
otrzymaliście, zgłaszałam to już na komisji trzy autopoprawki, mianowicie – w § 3 uchwały
w tabeli dotyczącej wyposażenia technicznego lokali mieszkalnych, stanowiących własność
Gminy Miasta  Gostynina  w pozycji  7-  lokale  z  WC,  liczba  lokali  nie  jak  było  324 w
pierwotnym  dokumencie,  a  28  i  udział  procentowy  w  całości  będzie  4,18%.  Kolejna
autopoprawka dotyczy § 12 czynsz najmu i inne opłaty za lokale wymienione, było „w § 4”,
a proszę o zmianę na § 6. W numeracji paragrafów po § 12, proszę o zmianę na § 13, 14 i
15, czyli uchwała powinna mieć w sumie 15 paragrafów. W zasadach polityki czynszowej
oraz  w  warunkach  obniżenia  czynszu  zasad  nie  zmienialiśmy,  pozostają  takie  same,
podobnie  dotyczy  planowanej  sprzedaży  lokali,  pozostawiliśmy  dotychczasowe  zasady.
Planujemy, zgodnie z naszym planem wykorzystania zasobu nieruchomości, który również
mamy opracowany, tylko tamten dokument na lata 2022-2024, sprzedaż po jednym lokalu w
skali roku i mówię tutaj o sprzedaży lokalu na rzecz najemcy, czyli osoby, która od wielu lat
zamieszkuje w tym lokalu.           

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej - opinia pozytywna wraz z
autopoprawkami. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Tadeusz  Majchrzak  –  Jaka  jest  liczba  osób,
oczekujących na mieszkanie z zasobów Gminy Miasta Gostynina? 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa  i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –    Mamy  dwie  listy  osób
oczekujących, jest to jedna lista na lokale socjalne, druga jest to lista na lokale mieszkalne.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak –  Czyli komunalne?

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka –  Tak, generalnie komunalne są
wszystkie, ale mamy najem socjalny i najem mieszkalny. Lista na lokale mieszkalne jest
świeżo opracowana, w tym roku, mieliśmy 11 rodzin umieszczonych na liście, ale na chwilę
obecną już mamy 10 rodzin, bo jedna rodzina przyjęła mieszkanie. Na lokale socjalne 92
osoby, ale to się zmienia, mieszkania są sukcesywnie przyznawane, ale to jest na poziomie
około 100 rodzin, tak się lista utrzymuje. W głównej mierze są to pojedyncze osoby na
liście na lokale socjalne. 

Radny  Stanisław  Lewandowski -  Chciałbym  się  dowiedzieć,  odnośnie  sprzedaży
mieszkań,  czy  są  jakieś  szczególne  uwarunkowania  i  kwalifikacje,  żeby  kupić  takie
mieszkanie, jak ktoś z zewnątrz się pojawi, to też? 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa  i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –   Sprzedajemy  lokale  na
zewnątrz w drodze przetargu,  ale  to  są takie  lokale,  które  są niezasiedlone i  np.  gmina
odziedziczyła jako spadek. A te lokale, które tworzą nasz mieszkaniowy zasób gminy, to
jeśli mówimy o sprzedaży, to jest to sprzedaż na rzecz najemcy, czyli osoby, która od wielu



lat mieszka w tym mieszkaniu i płaci czynsz, lokal nie jest zadłużony, oraz minimum 10 lat
mieszka w tym mieszkaniu.

Radny Stanisław Lewandowski – A czy z tej puli są ewentualnie jakieś mieszkania, które
byłyby wystawione na sprzedaż w drodze przetargu?

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa  i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –    Na  ten  moment  takiego
mieszkania jeszcze oficjalnie nie mamy, jesteśmy w trakcie postępowania.  

Radny Stanisław Wróblewski – Myślę, ze to też powinno być w ramach autopoprawki -
jest tabela wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i w roku 2025 jest taka wartość 10-
krotnie zawyżona, co roku jest mniej, a nagle jest 1.500.000,00 zł.,  chyba zero przybyło
niepotrzebnie,  techniczna uwaga.  Natomiast  uwaga  natury  generalnej,  to  jest  to  kolejny
dokument,  który  nie  wiem czemu ma  służyć.  Dlaczego  zadaje  takie  pytanie,  ponieważ
poprzedni program był w roku 2017 podjęty uchwałą 357 z tamtego roku i tam była cała
masa zadań i wskaźników do wykonania. Jeśli program się kończy, zamyka się realizację,
uważam, że wypada przynajmniej sprawozdać, co się z tego zrobiło, należałoby ten 5-letni
okres rozliczyć, ja o takim rozliczeniu nic nie słyszałem. Porównując te dokumenty one są
bardzo zbliżone, na zasadzie kopiuj wklej, całe obszary programu z roku 2017 przeszły do
programu z roku 2022. Dlatego wyciągnąłem taki wniosek, po co to, jeśli nie ma śladu z
realizacji  ogólnego  podsumowania.  Warto  byłoby  wrócić  do  poprzedniego  programu  i
rozliczyć się, jak to zostało wykonane. 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Izabela Chmiel vel Chmielecka – Co do  kopiuj wklej, to bym się
nie zgodziła, bo mój wydział opracowywał ten dokument, oczywiście wzorowaliśmy się na
poprzednim,  ale  gro rzeczy zostało usuniętych,  bo jestem tego samego zadania jak Pan
Radny, że papier wszystko przyjmie, a to nie o to chodzi, dlatego też wpisaliśmy w ten
program zamierzenia inwestycyjne, które wydaje się, że będą realne do zrealizowania, bo to
co było wpisane w poprzednim programie z racji  sytuacji  finansowej gminy,  większość
rzeczy nie została zrealizowana.  Chodzi tutaj głównie o zasób mieszkaniowy gminy, sami
Państwo wiecie, że co roku, przy planowaniu budżetu są dylematy, czy wprowadzać, czy nie
wprowadzać i zgodnie z wiedzą jaką mamy i z możliwościami potencjalnie gminy, które w
tej perspektywie lat mogą być, takie zadania wpisaliśmy. 

            
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

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

Przeciw- 1: Wróblewski Stanisław,

Wstrzymało się- 0



UCHWAŁA Nr 339/XLVI/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 11  

Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  Proszę  Państwa  już  o  tym
wspominałem, uzasadniając potrzebę wprowadzenia tej uchwały, wpłynęła petycja Cechu
Zdunów Polskich, dotycząca podjęcia wszelkich działań  niezbędnych do naprawy uchwały,
przywołana uchwałą nr 115 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, tak, aby usnąć z niej
wszelkie  ograniczenia  eksploatacji  urządzeń  spełniających  wymogi  EKOProjektu  i
wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pelet,
brykiet drzewny). Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która
w rekomendacji po zapoznaniu się z przedmiotową petycją, zarekomendowała przekazanie
petycji  do załatwienia organowi właściwemu w sprawie,  czyli  Sejmikowi Województwa
Mazowieckiego.           

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,  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 340/XLVI/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 12 

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. 

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,  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 341/XLVI/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 13 

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,  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 342/XLVI/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 



Do punktu 14

Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Protokoły zostały Państwu przesłane.
Czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej. 

Za przyjęciem protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:

Za- 14:  Bryłka Katarzyna,  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 XLIV sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej. 

Za przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:

Za- 13:  Bryłka Katarzyna,  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- 1: Wysokińska Anna. 

Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Do punktu 15 

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  Wpłynęła  korespondencja  od
mieszkańców ul. Kolejowej, dotycząca złego stanu drogi, która stanowi dojazd do posesji.
Sprawa  była  przedmiotem  obrad  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu.  Pani
Sekretarz przedstawiła wyjaśnienia w tej sprawie. 



Sekretarz Miejski Hanna Adamska -  W dniu 7 kwietnia została złożona petycja, przez
mieszkańców ul. Kolejowej, w imieniu pozostałych mieszkańców ul. Kolejowej od numeru
11A do 11A-J.  Petycja dotyczy stanu drogi  dojazdowej do posesji  na  tej  ulicy i  że już
kilkakrotnie zwracano się do Pana Burmistrza i do Rady Miejskiej informując o stanie tej
drogi. Zostały podjęte kroki, aby wyjaśnić tą kwestię. Została przygotowana odpowiedź dla
osoby,  za pośrednictwem której  mieszkańcy zwracali  się  do pana Burmistrza i  do Rady
Miejskiej, iż naprawa drogi wewnętrznej  o nawierzchni gruntowej przy ul. Kolejowej, która
stanowi odjazd do nieruchomości  oznaczonych numerami 11A do 11A-J zgodnie z Ustawą
o  petycjach  informuje  się,  że  prace  wiązane  z  poprawa  stanu  technicznego  dróg
gruntowych,  które  będą  polegały  na  równaniu  i  zagęszczaniu  nawierzchni  drogi  są
planowane  do  wykonania  na  przełomie  maja  i  czerwca  bieżącego  roku,  po  ustaniu
wiosennych  opadów  deszczu.  Aktualnie  poinformowaliśmy  również,  że  Gmina  Miasta
Gostynina  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  –
naprawa  dróg  gminnych  o  nawierzchni  gruntowej  w  Gostyninie.  21  kwietnia  nastąpiło
otwarcie  ofert  i  aktualnie  są  prowadzone czynności,  aby wyłonić  wykonawcę i  udzielić
zamówienia, po wyłonieniu wykonawcy będą rozpoczęte prace, mające na celu realizację
zadania, czyli naprawę dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, w tym przewidziana jest
również naprawa nawierzchni ulicy Kolejowej. Wpłynęły dwie oferty, w związku z tym, że
bardzo  różniły  się  cenowo,  jeden  z  oferentów  został  zobowiązany  do  przedłożenia
informacji wyjaśniającej, że będzie w stanie zrealizować w tej kwocie zadanie. Jedna oferta
to 165.000,00 zł., druga 602.000,00 zł. Takie wyjaśnienie już wpłynęło i bardzo możliwe, że
do 4 maja zostanie podpisana umowa. Jeżeli wyjaśnienie zawiera stosowne uzasadnienie,
wszystko wskazuje na to, że taka umowa zostanie podpisana i zadanie od 5 lub 6 maja może
zacząć być realizowane, nie konkretnie ta ulica, ale ona również jest przewidziana w tym
zadaniu. 26 kwietnia został poinformowany o tym mieszkaniec ulicy Kolejowej, który w
imieniu  mieszkańców  całej  ulicy  zwracał  się  z  tą  petycją.  Petycja  została  wczoraj
opublikowana w BIP.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak -  Mam jeszcze jedna kwestię
w tej sprawie, czy możemy włączyć tą drogę Kolejową, która jest asfaltowa, wzdłuż torów
kolejowych, bo tam powstały duże dziury, wiem, że to nie nasza droga, ale mieszkańcy
korzystają, a jest tragicznie. Pani Skarbnik może potwierdzić o czym mówię, bo są tam duże
ubytki. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  – Zgadza  się,  ta  droga  jest  bardzo  przydatna,
dlatego  pani  Burmistrz  i  pan  Burmistrz  rozważają  wykupy  gruntów  wzdłuż  drogi
Kolejowej, żeby mieszkańcom wybudować dojazdy do działek w głębi, nie mniej jednak nie
jest  to  nasza  droga.  W miarę  możliwości  pan  Waldek  ją  poprawiał,  poprawiał  już  w
ubiegłym roku, ona bardzo się zniszczyła w zasadzie w ubiegłym roku, ale rzeczywiście jest
uczęszczana przez mieszkańców i  jest tam spory ruch.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –   Tak,  przydałoby  się,  z  tym,  że
mieszkańcy  wnioskują  o  ten  swój  fragment.  To  jest  pismo  adresowane  do  mnie,  więc
odpowiem,  że  będzie  to  zrobione  na  przełomie  maja  –  czerwca.   Przypominam  o
oświadczeniach majątkowych, termin jest do końca kwietnia. Panie Mecenasie jak to jest w
kwestii prawnej, bo sobota to już 30 kwietnia, ale jeszcze kwiecień, więc jak to jest?



Adwokata Tomasz Stefaniak -  Radziłbym złożyć je do piątku. Co do zasady powinno się
stosować przepisy, dotyczące terminów z Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny mówi, że
jeżeli data wykonania zobowiązania wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, albo w
sobotę,  to   wówczas  tym  dniem  wykonania  zobowiązania  jest  kolejny  dzień  roboczy,
powiem prościej – kolejny dzień nie będący sobotą, ani dniem ustawowo wolnym od pracy,
tak to jest w przepisach, ale radziłbym nie narażać się na ocenę. Ustawa o samorządzie
gminnym nie mówi, jak te terminy liczyć, zawsze pomocniczo stosuje się Kodek cywilny  i
stosując regulację z Kodeksu cywilnego doszylibyśmy do wniosku,  że mamy czas do 2
maja, czyli do poniedziałku. Nie ryzykujcie Państwo,  bo to skutkuje utratą mandatu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –   Chyba nie.  Jeszcze jedna sprawa –
planowany termin sesji majowej to 26 maja, czwartek.  

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -   Korzystając  z  okazji  w  sprawach  różnych,
chciałbym odnieść  się do pewnej kwestii, która miała miejsce w czasie kontroli Komisji
Rewizyjnej.  Nie  było  mnie  na  tej  komisji,  ale  otrzymałem przed  chwilą  protokół  z  tej
komisji, która odbyła się w Bibliotece Publicznej.  My ustosunkujemy się do tego na piśmie,
chodzi  o  wypowiedź  Pani  Dyrektor  Kataryny  Leśniewskiej  w  kwestii  pozyskiwania
środków,  rozumiem,  że  Pani  Dyrektor   bardzo  lubi  czytać  książki  itd.,  ale  jest  dużo
nieprawdziwych  informacji  przedstawionych  przez  Panią  Dyrektor.  Za  to  Państwa
przepraszam, ale ustosunkujemy się  do tego co my wiemy, jaka była  prawda i  głównie
członkom Komisji Rewizyjnej przekażemy informację. 

Radny Stanisław Wróblewski –  Proszę Państwa na poprzedniej  sesji  zadałem pytanie,
dotyczące zmniejszenia środków dla szkół podstawowych,  miałem otrzymać odpowiedź,
dziękuję  pani  Skarbnik,  otrzymałem ją  co prawda wczoraj  w południe,  długo to trwało
i  niewiele  się  dowiedziałem  poza  datami,  które  Pan  Łoś  podpisując  się  pod  pismem
przekazał, nie wyjaśnił dlaczego tak się stało. Wątpliwość moja jest dalsza, czy warto takie
pytania zadawać, jeżeli  zacytuję jeden z punktów odpowiedzi Pana Łosia „Jednocześnie
przypominam,  że wynagrodzenia  nauczycieli  systematycznie rośnie”.   Kto ogląda radio,
telewizję,  to  wie,  że  od  ponad  półtora  roku  nie  rośnie,  a  słowo  rośnie,  to  jest  czas
teraźniejszy,  chyba Pan Dyrektor  łoś  trochę przesadził  z  wzrostem wynagrodzeń,  nawet
zapowiadając,  że  w  bieżącym  roku  również  wzrośnie,  nastąpi  regulacja  wynagrodzeń,
medialnie wiemy, że 4,4% ma wzrosnąć, przy 11% inflacji. Także dziękuję za odpowiedź,
ale ona naprawdę nic nie wyjaśnia, jest kpiną ze środowiska. 

Radny  Bogdan  Ozimek  –  Z  Komisji  Rewizyjnej  jest  ostatni  wpis,  dotyczący  energii
elektrycznej, to też będziemy mieli w informacji?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -   Tak,  ale  głównie  chodzi  o  wypowiedź  Pani
Dyrektor na temat dotacji. 

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – Pani Kierownik MOPS odnosząc się do pytania
Pana Wróblewskiego, dotyczącej kwestii ujęcia w przedstawianym materiale mężczyzn w
wieku 60-64 lata przesłała odpowiedź, biorąc pod uwagę analizę, mężczyźni w wieku 60-64
są w wieku produkcyjnym, dlatego nie ma ich w danej rubryce, dane zostały automatycznie
zaciągnięte z  Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z tym, ustalenia w tabeli są



prawdziwe.  Jest  również  kopia  dokumentu  zaciągniętego  z  GUS  i  rubryka  60-64  jest
rubryką pustą. 

Adwokat  Tomasz  Stefaniak –  Panie  Przewodniczący  sprawdziłem  i  niezłożenie
oświadczenia skutkuje wygaśnięciem mandatu, dodatkowo może też Pan Przewodniczący
wezwać.

Do punktu 16

Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Andrzej Hubert Reder
                                                 


