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

z dnia 26 Maja  2022r.

Stan – 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączniku.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:20.

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 XLVII 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 – Porządek sesji Państwo otrzymali. 

Radni nie zgłaszali uwagi i pytań do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad 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. Informacja Burmistrza o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2021.
5. Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  „Programu  współpracy  Miasta  Gostynina

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

6. Informacja Burmistrza Miasta, dotycząca roku 2021, zawierająca:
1) wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek  organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;

2) wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  zatwierdzenia  Wieloletniego  planu  rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-
2026.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Andrzeja  Szlezyngiera  na
działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
10. 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.

11. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

   
Do punktu 3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

Burmistrz  Miasta Paweł Kalinowski  – Przedstawił  sprawozdanie za okres  od dnia  22
kwietnia 2022 roku do dnia 19 maja 2022 roku.

Radny Stanisław Lewandowski -  Chciałem odnieść się tylko do inwestycji Gminy Miasta
Gostynina Ogródki Działkowe 20.000,00 zł., ponieważ chciałem wiedzieć w jakim związku
formalno-prawnym  są  Ogródki  Działkowe  z  Gminą  Miasta  Gostynina  i  czy  miasto
inwestując 20.000,00 zł.  otrzymuje coś w zamian?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  – Był ogłoszony konkurs Marszałka Województwa
Mazowieckiego,  który zakłada proporcje,  czyli  40% wkładu przekazuje Marszałek, 40%
przekazuje  miasto,  20%  przekazują  Ogrody  działkowe.   Co  nas  łączy  –  to,  że  działki
znajdują się na terenie miasta i są to mieszkańcy Miasta Gostynina, jest to konkurs, jest to
ukłon ze strony miasta, że miasto może partycypować w takich konkursach. Miasto chyba
trzy, czy cztery razy udzielało tego typu  pomocy ogródkom działkowym na modernizację
infrastruktury ogrodów. 



Radny Bogdan Ozimek – Wypadek w Rynku – kto finansuje tą naprawę?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Ustalony został sprawca, faktycznie w tym samym
momencie  jak  to  nastąpiło  i  teraz  będziemy  kierować  sprawę,  do  tego,  żeby  obciążyć
sprawcę kosztami. 

Do punktu 4 

Informacja Burmistrza o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2021.

Sekretarz  Miejski  Hanna Adamska –  Przedstawiła  informację  Burmistrza  o  realizacji
programu  „Bezpieczne  Miasto”  w  roku  2021  –  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji. 

Do punktu 5 

Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  „Programu  współpracy  Miasta  Gostynina
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  Środków  Zewnętrznych  Paulina  Toruniewska  –
Przedstawiła  sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  współpracy  Miasta  Gostynina
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  roku  2021”  –  treść
informacji stanowi załącznik do protokołu. 

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

Radny Stanisław Lewandowski – Chciałem się odnieść do części sportu i rekreacji, dobrze
wydanych 300.000,00 zł. i myślę, że trzeba zrobić wszystko, aby w tym roku te środki były
o wiele większe, bo to stanowi o sile, zdrowiu społeczeństwa, zainteresowaniach, pasjach
szczególnie ludzi młodych.  

Za przyjęciem sprawozdania 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



Sprawozdanie przyjęto. 

Do punktu 6 

Informacja Burmistrza Miasta, dotycząca roku 2021, zawierająca:
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;

2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  -   Przedstawiła  informację  -  treść  informacji
stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radna  Anna  Florczak  –  Na  komisji  pytałam  o  umorzenie  dla  Wojewódzkiego
Samodzielnego Szpitala.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Ta jednostka zwróciła się do Pana Burmistrza o
umorzenie  zaległości  na  kwotę  38.889,00  zł,  uzasadniając  trudną  sytuacją  finansową.
Wiemy, że jest to jednostka opieki zdrowotnej, która funkcjonuje z dotacji przyznawanej,
ale i też na podstawie podpisanych kontraktów. W uzasadnieniu jest podane, że ponosiła
wyższe  koszty  w związku  z  pandemią  COVID na  środki  ochrony  osobistej,  a  podatek
pochodził z tego tytułu, że zostały założone kolektory słoneczne, które nie były wykazane w
deklaracji podatkowej i po przeprowadzonym postępowaniu, taką kwotę jak powiedziałam
wcześniej,  czyli  38.889,00  zł.  powinna  ta  jednostka  zapłacić  z  tytułu  podatku.  Pan
Burmistrz nie umorzył w 100% zobowiązania jednostki, umorzył w 50% plus odsetki w
całości, co czyni kwotę 25.963,50 zł.  

Przewodniczący  Radny  Miejskiej  Andrzej  Reder –  Zanim  przejdziemy  do  punktu  7
ogłoszę  10  minut  przerwy,  ponieważ  oczekujemy  na  przybycie  Pana  Prezesa  Szymona
Niecia. 

(po przerwie…) 

Do punktu 7 
 
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Wieloletniego  planu  rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026.
 
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szymon Nieć -  Przedstawił uchwałę
– treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

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

Radny Stanisław Lewandowski –  Jaka zostaje rezerwa po modernizacji,  jeśli  chodzi o
możliwości  oczyszczalni  i  czy  uwzględnił  Pan  podłączenie  nitki  z  Zalesia,  co  pewnie
niebawem nastąpi?



Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szymon Nieć - Tak, uwzględniliśmy
podłączenie tej nitki, zostawiliśmy zapas na oczyszczalni około 15% na rozwój miasta i to
jest liczone na 15-20 lat.   Wiadomo, że oczyszczalnia też będzie wymagała po 5 latach
modernizacji  i  wówczas,  jeśli  potrzeby  będą  wskazywały  na  to,  aby  rozbudować
oczyszczalnię, to będziemy o tym myśleć, żeby nie robić w jednym etapie całego zadania,
które może nas przerosnąć, tylko zrobić  pewien klucz. Także tak, jest uwzględniony zapas,
ten zapas był analizowany pod względem danych historycznych odnośnie poboru wody,
zrzutu ścieków, na tą chwilę widzimy, że od paru lat jest raczej konstans, ale z uwagi na
zabezpieczenie interesów spółki zostawiliśmy.

Radna  Anna  Majchrzak  -   Usłyszałam  szereg  wymienionych  ulic,  gdzie  będzie
modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i chciałam zapytać o ulicę Zieloną, czy ona jest
planowana, bo ul. Ziejkowa jest wyremontowana.  

Prezes  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Komunalnego  Szymon Nieć  -  Zielona  ulica  jest
planowana,  ale  chcemy  to  połączyć  z  inwestycjami,  które  będą  odbywały  się  razem z
miastem, ponieważ jest  tam do wymiany też nawierzchnia  asfaltowa i  z  tego,  co ja  się
orientuję, to drugi etap robót, który miał być na tym osiedlu realizowany, więc na pewno to
zadanie będziemy realizować wspólnie z miastem. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Tadeusz  Majchrzak  -  Czy  jest  już  znany
harmonogram prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej 11?

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szymon Nieć – Jeszcze nie, dopiero
projekt był robiony.

Radny Stanisław Wróblewski – Panie Prezesie z dwóch studni pobieracie wodę, jakie jest
takie średnie, dzienne zużycie wody, czy grozi nam brak wody, bo słyszy się w mediach, że
w wielu miejscowościach ograniczają możliwość poboru wody,  czy te studnie zapewnią
potrzeby miasta  bezproblemowo?
 
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szymon Nieć – Jeżeli chodzi o pobór
wody w okresach letnich, to on jest dość intensywny, pojawiają się spadki w ciśnieniu na
końcówkach miasta,  wspomagamy się w okresach deficytowych wodą z terenów ELGO.

Radny Stanisław Wróblewski –  Nie ma w planach na razie czegoś następnego?

Prezes  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Szymon  Nieć  –  Będę  chciał
prowadzić rozmowy z Syndykiem i chciałbym dążyć do tego, aby tą studnię przejąć. 

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 343/XLVII/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  –  Podobno  można  składać  wnioski  do  Urzędu
Marszałkowskiego, do końca czerwca w temacie związanym np. z dociepleniem wody z
wód termalnych i skorzystaniem ze środków na pozyskanie wód termalnych na zrobienie
całego ciągu. Czy Pan coś w tym zakresie robi, bo będą trudności z węglem, niech się Pan
zorientuje.

Prezes  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Szymon  Nieć  –  Rzeczywiście  z
węglem są problemy i będą problemy, z analiz braknie dla Polski około 90 milionów ton
węgla  w tym roku,  dla  całego kraju.  Porty  nie  będą  w stanie  obsłużyć  statki  w takich
ilościach  i  to  się  odbije  na  cenach.  Ta  cena  drastycznie  rośnie  i  będzie  jeszcze  rosła,
przynajmniej  do  tego  co  jest  dzisiaj  może  wzrosnąć  o  100%.  Kwestia  geotermalna  -
oczywiście  mamy  odwiert,  odwiert  również  mają  sąsiednie  miejscowości  w  których
byliśmy, stan i jakoś wody w tych odwiertach jest dużo lepszy niż nasz i tam się prace toczą.
Przykładem  najbliżej  jest  miejscowość  Koło,  które  w  tym  roku  we  wrześniu  będzie
uruchamiać ciepłownie geotermalną o mocy 10 MW, prace trwały ponad 5 lat. Koszty, które
miały się pojawić na początku, to było 25 milionów, przy opracowaniu dokumentacji, po
przetargu wyszły koszty na poziomie 54 milionów, a teraz jest już to ponad 80.  Czy to jest
darmowe  -  100% dofinasowania  tak,  tylko,  że  ta  spółka  wyłożyła  swoich  środków 11
milionów, żeby porobić operaty, szacunki, więc to są potworne pieniądze, które trzeba mieć.
Dzisiaj spółka nasza ma problem, żeby kupić węgiel, bo nie mamy za co, czekamy aż nam
pospływają  środki  ze  spółdzielni  od  odbiorców  i  wówczas  będziemy  próbowali  się
zaopatrzyć. Na dzień dzisiejszy przerwałem wszelkie roboty remontowo-budowlane, żeby
kupić  tylko  i  wyłącznie  paliwo,  na  tym  się  skupiamy.  Nie  ukrywam,  że  koło  tematu
podchodzę obojętnie, bo nie podchodzę, na bieżąco śledzę cały rynek, ale trzeba mieć na to
wszystko pieniądze. Co do wodociągów spółki obie należą do miasta, miasto ma problem co
zrobić z oczyszczalnią ścieków, jak ją wybudować. Spółka też poczyniła pewne kroki, żeby
ten temat dopiąć, również wkład własny jest potrzebny w te wszystkie zadania, a środki są
ograniczone. Jasne, że można robić, tylko pytanie, czy jest za co?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Tak, ale tak jak rozumiem intencje
pytania  Pana Radnego,  to  może by Pan powiedział,  czy jest  opłacalne inwestowanie  w
energetykę geotermalną?. Jakiś czas temu mówił Pan, że przy energetyce węglowej i przy
geotermalnej, jest spora dysproporcja.

Prezes  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Szymon  Nieć  –  W  dzisiejszych
czasach nie ukrywam, że ta energetyka mogłaby się opłacać, będziemy się przyglądać, tylko
ja zawsze patrzę na możliwości finansowe, co możemy dzisiaj.   

Radny Czesław Jaśkiewicz –  Może trzeba o tym pomyśleć, żeby coś zyskać, trzeba dać
coś od siebie, miasto musi o tym pomyśleć, Pani Skarbnik. 



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Myślę, że Pan Prezes wyczerpująco powiedział,
że się interesuje.  

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  –  Nie  wystarczy  tylko  interesowanie,  przedtem  to  samo
słyszałem, dwa lata temu, że koszty są.      

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jakie propozycje ma Pan Radny?

Radny Czesław Jaśkiewicz – Zarząd miasta też powinien myśleć. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – A Rada jest od tego, żeby radzić. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Myślę, że rzucanie pewnych pomysłów
dzisiaj, zwłaszcza skąd wziąć pieniądze, a mówimy o pieniądzach rzędu 10-15 milionów na
pewno jest trudne, ale mnie się wydaje, że taką dyskusję warto prowadzić, zwłaszcza, że
Pan Prezes potwierdza, że jest  to energetyka w dzisiejszych cenach, które być może się
zmienią, które mogą się zmniejszyć, ale też i zwiększyć, że jest to energetyka generalnie
opłacalna.  

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szymon Nieć – Myślę, że sytuacja z
węglem nie utrzyma się wiecznie, to jest napompowane z uwagi na sytuację polityczną na
świecie i  może za rok,  półtora odpuści i  wrócimy do realiów zbliżonych do tych,  które
mieliśmy  przynajmniej  rok  temu,  że  nabierze  to  ogłady.  Dzisiaj  jest  panika,  trzeba
przeczekać to i nie można dać się zwariować.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Patrzę w kierunku Pana Stanisława
Lewandowskiego,  mamy  przed  sobą  jeszcze  czerwiec,  potem  przerwę  wakacyjną,
gdybyśmy  na  jedną  z  komisji  jesiennych,  może  wrześniową,  czy  październikową
zaplanowali taki temat, a Pan Prezes może przybliżyłby  montaż finansowy o który trochę
tutaj  domaga  się  Pan  Radny  Czesław  Jaśkiewicz,  słusznie  zresztą,  żebyśmy  mówili  o
konkretnych liczbach o konkretnie, ewentualnie ciepłowni  dla Miasta Gostynina, bo jednak
Koło  jest innym miastem, źródło ma inne parametry, inną wydajność. Dać trochę bardziej
przybliżoną informację na komisję.

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  –  Poprzedni  Prezes  Pan  Dziachan  też  obiecywał  różne
pozyskiwanie środków i się okazało, że nikt regulaminu nie czytał, jak można pozyskać te
środki.  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Ale chodzi  o MPK.

Radny Czesław Jaśkiewicz – Tak.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – A teraz mówimy o PEC. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Miałbym propozycję, żeby dzisiaj już
zakończyć tą dyskusję i żebyśmy mówili już o czymś może nie do końca konkretnym, ale z
pewnym przybliżeniem o energetyce geotermalnej.  



Radny Czesław Jaśkiewicz – Termin wniosków jest ograniczony. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Panie Radny mi się wydaje,  że te
wnioski można składać już od dwóch lat, to nie jest coś, co pojawiło się dzisiaj. Dziękuje
Panie Prezesie i proszę pamiętać o wrześniowej komisji.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szymon Nieć –  Październik będzie
lepszy, będę więcej wiedział.  

Do punktu 8    

Podjęcie  uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi  Andrzeja Szlezyngiera na działalność
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Wpłynęły  dwa  pisma,  Państwo
zostaliście  z  nimi  zapoznani,  pisma zostały  skierowane  do Komisji  Skarg,  Wniosków i
Petycji  i   jest  rekomendacja  komisji,  która  po  przenalizowaniu  całości  korespondencji
uznała tą skargę za bezzasadną.  

Radna Anna Wysokińska – Na posiedzeniu komisji  zapoznaliśmy się z wyjaśnieniami
przekazanymi  przez kierownika  MOPS.  Nie  dały  one  potwierdzenia,  temu,  co skarżący
podnosi w swoich pismach, dlatego wnosimy do rady o uznanie skargi za bezzasadną.    

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

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 344/XLVII/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 9

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Przedstawiła uchwałę –  treść uchwały stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  



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

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  - Odpowiem  Panu  Stanisławowi  w  temacie  ogrodów
działkowych,  bo  to  dotyczy  wydatków  –  20.000,00  zł  miasto,  20.000,00  zł.  Urząd
Marszałkowski, 10.000,00 zł. działki – działki Bratoszewo to około 380 rodzin razy 4, to
jest około 1500 osób, w ciągu roku korzysta minimum 2 tysiące osób i jest dotacja, która
może być pozytywnie zaopiniowana, to wszystko dla mieszkańców.

Radny Stanisław Lewandowski – To już wiem, mówił Pan Burmistrz.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Można jeszcze dopowiedzieć,  że jest  ustawa o
ogródkach  działkowych,  która  dopuszcza  możliwość,  a  wręcz  nakłada  obowiązek
finasowania tego typu inwestycji, przez gminy.  

Radny  Stanisław  Lewandowski  –  To  w  takim  razie  rodzi  się  pytanie,  czy  jak  są
sprzedawane działki, czy miasto też ma z tego jakąś korzyść? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Nie. 

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 345/XLVII/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 10

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 –  treść uchwały stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

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



Radni nie zgłaszali uwag i pytań do 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 346/XLVII/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 11

Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Protokół został Państwu wysłany na
maila, czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi?

Radni nie zgłaszali uwag i pytań  do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu z XLVI 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 XLVI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 12 

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Wpłynęło  zaproszenie,  Państwo
otrzymaliście  to  zaproszenie,  jest  to  zaproszenie  na  sobotni  koncert  charytatywny.  W
podpisie tego zaproszenia widnieje nazwisko Pani Wiesławy Radeckiej, Pani Wiesława nas



tutaj rano odwiedziła i dostarczyła pismo, z prośbą, żeby to pismo dzisiaj na sesji odczytać.
Ono nie jest długie, pozwolę je sobie odczytać. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  pisma  Pani  Wiesławy
Radeckiej, dotyczące koncertu charytatywnego dla Pana Jarosława Ruteckiego – stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –   Termin  sesji  czerwcowej,  to  28
czerwca tj. wtorek na Zamku.  

Radny Bogdan Ozimek –  Zakończyliśmy jako  Komisja  Rewizyjna  przegląd  placówek
w szkołach i przedszkolach. Nasuwa się wniosek, że jest problem z rozliczeniem za energię
elektryczną.  Przy ostatniej  kontroli  Przedszkola  Nr 4 okazuje  się,  że te  różnice  między
energią elektryczną pozaszczytową, a szczytową wynosi 1 do 3. W okresie pozaszczytowym
jest 3 krotnie większe zużycie energii elektrycznej, niż w okresie szczytowym. Nie mamy
od wszystkich placówek przez te  4 lata żadnej konkretnej odpowiedzi,  dlaczego w tych
placówkach tak się dzieje. W Przedszkolu Nr 4 dodatkowo zachodzi taki przypadek, że cena
energii za energię szczytową i pozaszczytową jest taka sama, to jest 32 gr. z kawałkiem,
mówimy oczywiście o cenach z ubiegłego roku, za 2021 rok. W Bibliotece dostałem taką
informację od Pani Dyrektor, ale ta informacja ustosunkowuje się do Filii Biblioteki na ul.
Płockiej. Jest tam zawarta umowa, między Energa – Obrót i Energa – Operator, to sprawę
wyjaśnia, natomiast nadal jest niewyjaśniona sprawa rozliczenia energii w samym MCK.
W niektórych placówkach kilka lat  temu,  ta  różnica,  między energią  szczytową,  a poza
szczytową, to było bodajże 24 grosze za szczytową i 9 groszy za pozaszczytową, ale to było
kilka lat temu, więc ta różnica jest około 3 krotna, tutaj nie ma żadnej różnicy, myślę, że
należałoby się przyjrzeć, czy nie warto zmienić ta umowę, żeby zróżnicować.  

Do punktu 13

Zamknięcie obrad.          
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –   Zamykam obrady XLVII sesji Rady
Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Andrzej Hubert Reder 

     



  


