
Protokół Nr XV/2015
z posiedzenia XV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji

z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Stan- 15
Obecni- 13
Listy obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1245.

Do punktu 1 
Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  -   Otwieram obrady XV sesji  Rady
Miejskiej  VII  kadencji.  Witam serdecznie  Burmistrza  Miasta  Pana  Pawła  Kalinowskiego,
Wiceburmistrza Pana Pawła Pachniewskiego, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, Panią
Skarbnik Bożenę Sokołowską,  witam Pana Adwokata Tomasza Stefaniaka,  witam Prezesa
Spółki  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  Miasta  Pana  Bolesława  Justyńskiego,
witam  publiczność,  koleżanki  i  kolegów  Radnych,  witam  media,  pracownice  biura  rady
miejskiej i wszystkich przybyłych.

Do punktu 2
Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  odczytał  proponowany  porządek
obrad.
Pan Burmistrz zgłasza 5 projektów uchwał z prośbą o wprowadzenie do porządku tj:
1. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia

15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeprowadzania  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina

konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na
2016 rok.

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których
właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu wypracowania
wspólnego stanowiska w przedmiocie połączenia Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta
w Gostyninie sp. z o.o. i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie sp. z
o.o. co do metody wyboru połączenia obu tych podmiotów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych
obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Radny Jan Głodowski – Panie Przewodniczący miałbym prośbę co do punktu 10, żeby go
przenieść na następną sesję, bo uważam, że dyskusja na temat odwołania Straży Miejskiej



powinna  się  odbyć,  na  wszystkich  komisjach,  a  nie  tylko  na  jednej,  w związku  z  czym
prosiłbym o przeniesienie punktu nr 10 na następną sesję, a dyskusję na komisję.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Wniosek  jest  o  wykreślenie  tego
punktu z porządku obrad. Kto jest za tym wnioskiem?

Za  podjęciem  wniosku  w  sprawie  wykreślenia  punktu  10  z  porządku  obrad  głosowano
następująco:

Za- 3                 Przeciw- 9         Wstrzymało się- 0
Wniosek nie przeszedł. 

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  uchwał  zgłoszonych  przez  Pana  Burmistrza
głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 
Uchwały zostały wprowadzone do porządku.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:
Za-13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek sesji:
6. Otwarcie obrad.
7. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
8. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta:

• Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie.
11. Działalność spółki Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta sp. z o .o.
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu

Miasta Gostynina za 2014 rok.
• Omówienie sprawozdań. 
• Przedstawienie opinii komisji stałych.
• Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonych  przez

Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach w wykonania budżetu za 2014 rok.
• Przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium

Burmistrzowi Miasta Gostynina.
• Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez

Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Gostynina.

• Dyskusja.
• Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za

osiągnięcia w działalności sportowej.



14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Miejskiego  programu  wspierania  edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gostynina”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania jednostki pn. Straż Miejska w Gostyninie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania

Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej

na terenie Miasta Gostynina.
18. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.
19. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia

15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeprowadzania  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina

konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta
na 2016 rok.

21. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których
właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Miasta  Gostynina oraz warunków i  zasad
korzystania z tych przystanków. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu wypracowania
wspólnego stanowiska w przedmiocie połączenia Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta
w Gostyninie sp. z o.o. i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie sp. z
o.o. co do metody wyboru połączenia obu tych podmiotów.

23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych
obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym.

24. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  odczytał  sprawozdanie z  działalności  Burmistrza
Miasta Gostynina za okres od dnia 27 maja 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku, które
stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do sprawozdania.

Do punktu 4
Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynęła jedna interpelacja z dnia 11
czerwca Pani Małgorzaty Rędzikowskiej – Mystkowskiej.
Przedmiot interpelacji:  Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Gostynina.
Proszę  o  informację  z  iloma osobami  Gmina  Miasta  Gostynina  zawarła  umowy o  pracę,
umowy zlecenie i umowy o dzieło w okresie od 8 grudnia 2014 roku do dnia dzisiejszego?



Proszę o imienne wskazanie osób,  z  którymi  zawarto umowy o pracę,  umowy zlecenie  i
umowy  o  dzieło,  zakres  tychże  umów,  okres  ich  trwania  oraz  przypisane  do  nich
wynagrodzenie.
Proszę  również  o  przedstawienie  imiennych  informacji  oraz  ilości  osób  aktualnie
odbywających staż w Urzędzie Miasta  i  kosztach jakie miasto w związku z tymi stażami
poniesie.

Radna  Magdalena  Augustyniak  -   Kiedy  odbędzie  się  spotkanie  z  kandydatami  na
Opiekunów Dziennych?  Ile  dzieci  do  tej  pory,  zostało  zgłoszonych  do  projektu  Opiekun
Dzienny?

Radny Michał Bartosiak – Kiedy zostanie rozpoczęta budowa bariery dźwiękochłonnej przy
sklepie Netto?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Radnych zostaną udzielone w punkcie 20.

Do punktu 5
Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta:

• Ochotnicza Straż Pożarna  w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy Pan Burmistrz ma przygotowaną
informację  na  temat  tej  ochrony?  Pytam  dlatego,  ponieważ  mam  informację,  iż  Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, Pan Podleśny, utknął na granicy i niestety nie uda
mu się dojechać na dzisiejszą sesję, w związku z tym jego wystąpienie zostanie przeniesione
na  następną  sesję,  natomiast,  jeżeli  będzie  informacja  to  usłyszymy,  a  jeżeli  nie,  to  też
przeniesiemy ją na kolejną sesję.

Burmistrz Miasta Gostynina – Proponuję przenieść na kolejną sesję.

Punkt 5 ze względów formalnych, został przeniesiony na następną sesję, która odbędzie się
we wrześniu. 

Do punktu 6
Działalność spółki Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta sp. z o.o.

Prezes  Spółki  Bolesław  Justyński  –  Przedstawił  informację  z  działalności  spółki,  która
stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 7
Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu
Miasta Gostynina na 2014 rok.



• omówienie sprawozdań,

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  sprawozdania  zostały szczegółowo
omówione na komisjach. Mam pytanie, czy jest potrzeba, aby te sprawozdania ponownie były
przedstawiane? Widzę, że nie ma zapytań. Przystępujemy do kolejnego punktu.

• przedstawienie opinii komisji stałych,

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2014 rok.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej –  zatwierdziła sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2014 rok.

Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  –  zatwierdziła  sprawozdanie  finansowe  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2014 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego – zatwierdziła  sprawozdanie  finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2014 rok.

• przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez
Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok,

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  odczytał  uchwałę  nr
Pł.160.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24
kwietnia  2015  roku  w sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonych  przez  Burmistrza  Miasta
Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok – uchwała stanowi załącznik do
protokołu. 

• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Gostynina, 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Pieniążek  –  odczytał  wniosek  Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2014 rok –  wniosek stanowi załącznik do
protokołu. 

• przedstawienie opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez
Komisję  Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Gostynina,  

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  odczytał  uchwałę  nr
Pł.239.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17
czerwca 2015 roku w sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym przez  Komisję  Rewizyjną
Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi
Miasta Gostynina  –  uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

• dyskusja,



Przewodniczący Rady Miejskiej  – otwieram dyskusję.

Dyskusji nie było.

• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014
rok,

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  uchwała ta  była  opiniowana przez
wszystkich członków komisji w związku z tym przystępujemy do głosowania. 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 rok.

       za opowiedziało się   – 13 radnych,
                                          przeciw    – 0 radnych,

        wstrzymujących się – 0 radny.
Sprawozdanie finansowe przyjęto.

UCHWAŁA  NR 72/XV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

• podjecie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  Gostynina
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – widzę, że nikt nie chce zabrać głosu w
tak ważnej sprawie jakim jest udzielenie absolutorium Burmistrza Miasta, w związku z tym,
że jest to dla niektórych radnych pierwsza kadencja to przy tej okazji chciałbym powiedzieć
kilka zdań o istocie absolutorium.     
Absolutorium  oznacza  określenie  aktu  prawnego,  który  dokonywany  jest  poprzez  organ
uprawniony  na  podstawie  przedstawionego  sprawozdania  rachunkowego  i  stwierdzenie
prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego za 2014 rok.
Można  więc  przyjąć,  że  absolutorium  jest  jedną  z  postaci  odpowiedzialności  statutowej
Burmistrza.
Istotą  absolutorium  jest  brak  zastrzeżeń  do  prowadzonej  przez  Burmistrza  gospodarki
finansowej, a nie zaufanie do realizacji programu społeczno – gospodarczego czy polityki
kadrowej Burmistrza w ogólności. Gospodarka finansowa oparta na zatwierdzonym budżecie
jest  w efekcie  poddawana ciągłej  nowelizacji  budżetu  w ciągu roku i  dostosowywana do
aktualnych potrzeb i bardzo często różni się od budżetu pierwotnego.
Analizując realizację budżetu za 2014 rok nie sposób pominąć szeregu czynników, które mają
ogromne znaczenie przy jego ocenie.  Gdybyśmy tak rozpatrywali  całość tego procesu,  to
należałoby postawić  pod rozwagę Wysokiej  Rady następujące  czynniki,  które  wynikają  z
wniosków wykazanych w przeprowadzonych audytach, a dotyczących Urzędu Miasta i spółek
miejskich. 
Dotyczą one trzech aspektów: a)aspektu finansowego; b) aspektu bezpieczeństwa prawnego
związanego z celowością, efektywnością wykonywanych inwestycji; c) aspektu zarządzania. 
Jakie więc są te wnioski w dużym skrócie? 



• zarządzanie  Miastem  w  poprzednim  okresie,  doprowadziło  do  skraju  wydolności
finansowej  i  organizacyjnej,  można powiedzieć,  że  na poziomie  ryzyk prawnych i
finansowych również związanych z zadłużeniem miasta;

• zadłużenie  było  spowodowane  niecelowością  podejmowanych  inwestycji,
doprowadziło do przepaści finansowej;

• trudno szukać  w zarządzaniu  inwestycjami  miasta  celowości  czy też  skuteczności,
które powinny zapewnić miastu rozwój w przyszłości.

Trzeba  dodać,  że  rok  2014  był  także  totalną  kompromitacją  byłego  burmistrza
Śniecikowskiego i  Rady Miejskiej  z  nim współpracującej.  Wyrok prawomocny w słynnej
sprawie 2,74, opinie prawne, za które za pieniądze podatnika miasto zapłaciło ponad 10 tys.
zł,  sprawa Term ponownie w prokuraturze,  niezrealizowany przetarg dotyczący sprzedaży
działek  pod  Termy  czy   cały  proces  związany  z  wygaszaniem   mandatu  burmistrzowi
Śniecikowskiemu to wszystko w mojej opinii zasługuje na czerwoną kartkę. 
Zresztą sami mieszkańcy w znacznej większości pokazali , że  do władzy (i mam tu na myśli
Śniecikowskiego i GWS) stracili zaufanie odrzucając ich  w wyborach samorządowych.
Nie sposób jednak teraz nie  wspomnieć, że to, że dziś jesteśmy w tym miejscu to bardzo duża
zasługa kilku osób m.in. Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej, Romana Augustyniaka. To  dzięki
ich pracy i uporowi  mieszkańcy usłyszeli o  niegospodarnych działaniach byłego burmistrza,
to oni monitorowali sprawę term, proces wygaszania mandatu i inne tematy z tym związane.
To  nie  kto  inny jak  oni  w  2014  roku  spędzili  wiele  czasu  na  ławach  sądowych  broniąc
interesu inicjatorów  referendum z 2013 roku i walcząc o prawdę. I w tym miejscu bardzo im
za to dziękuje.
Reasumując ww. elementy  można stwierdzić, że:

• Burmistrz nie liczył się z pieniądzem publicznym, czyli z pieniądzem gostynińskiego
podatnika;

• decyzje  były podejmowane „lekką ręką”,  bez  myślenia  o  tym,  że  to  jest  pieniądz
publiczny;

• działania Burmistrza doprowadziły do złej sytuacji finansowej;

• obsługa prawna nie reprezentowała interesów miasta;

• nadmierne zatrudnianie pracowników typu pracownik gospodarczy, administracyjny,
kierowca, sprzątaczka. Rok 2014 dał ich szczególny wysyp – ponad 60 osób na 150
zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

Moja ocena  jest więc zdecydowanie negatywna.
Biorąc  pod uwagę tylko te ww. argumenty należy stwierdzić, że organ stanowiący został
postawiony w trudnej sytuacji, gdyż musi dokonać oceny realizacji budżetu przez Burmistrza,
który praktycznie nie miał wpływu na jego realizację.
W tej sytuacji będę głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  odczytał  treść  uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014
rok – treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  



Na posiedzeniu XV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie na stan 15 radnych obecnych było 13
radnych. 
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium udział wzięło 13 radnych.
Absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  Gostynina  za  2014  rok,  udzielono  w  głosowaniu
jawnym –  bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, następującym
stosunkiem głosów:
             za udzieleniem absolutorium opowiedziało się  –  13 radnych, 
                                                                           przeciw  –  0 radnych,   
                                                       wstrzymujących się  –  0 radny.
Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2014 rok.

UCHWAŁA  NR 73/XV/2015  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

(po przerwie...)

Do punktu 8
Podjęcie  uchwały w sprawie wyróżnień i  nagród za osiągnięte  wyniki  sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Uchwała  była  opiniowana  przez
Komisję  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  i  Komisję  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego,
komisje naniosły poprawki, myślę, że nie ma potrzeby aby je czytać.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 13                     Przeciw- 0          Wstrzymało się-0 

UCHWAŁA NR 74/XV/2015 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9 
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Miejskiego  programu  w  sprawie  wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gostynina”.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:



Za-13 Przeciw-0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 75/XV/2015 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania jednostki pn. Straż Miejska w Gostyninie.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna wraz z zapisem do uzasadnienia,
„po  rozwiązaniu  Straży  Miejskiej,  należy  podjąć  pilne  działania  celem  modernizacji
miejskiego monitoringu”.
Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego – opinia pozytywna wraz z zapisem do
uzasadnienia  „po  rozwiązaniu  Straży  Miejskiej,  należy  podjąć  pilne  działania  celem
modernizacji miejskiego monitoringu”.

Radny Jan Głodowski –  Na dzień dzisiejszy z  tego co wiem,  w naszym mieście  jest  4
strażników, było chyba 7,  czyli  stan jest  mniejszy,  wychodzę z założenia,  że uprawnienia
strażników miejskich i zlikwidowanie Straży Miejskiej spowoduje, że nie będziemy mogli
jako  Urząd  Miasta  wykonywać  należycie  wielu  rzeczy,  przykładowo:  obserwowanie,
rejestrowanie obrazu zdarzeń miejskich, publicznych w sposób bezpośredni, zastrzeżone jest
wyłącznie  dla  umundurowanego  strażnika,  czy  legitymowanie  osób  w  uzasadnionych
przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości do czego osoba cywilna nie ma prawa, ujęcie
osób  stanowiących  w  sposób  oczywisty  bezpośrednie  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia
ludzkiego, a także mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki do czego
osoba prywatna nie ma uprawnień, prowadzenie działań zmierzających do likwidacji dzikich
wysypisk  –  osoba  cywilna  nie  ma  uprawnień,  dotyczy  stanu  technicznego  i  estetyki
budynków  mieszkalnych,  zakładów  pracy,  ogrodzeń,  parkowanie  pojazdów  w  miejscach
niedozwolonych – osoba cywilna  nie  ma uprawnień,  kontrolowanie  terenu miasta  w tym
osiedli,  parków, terenów zielonych w zakresie istniejącego ładu i  porządku publicznego –
osoba  cywilna  nie  ma  uprawnień,  współdziałanie  z  organizacjami  i  innymi   służbami  w
ochronie  przypadków  podczas  zgromadzeń  i  imprez  publicznych  –  także  nie  ma  osoba
cywilna,  ochrona  obiektów  komunalnych,  urządzeń  użyteczności  publicznej,  spokoju,
porządku w miejscach publicznych - nie ma osoba cywilna, to są tylko niektóre z uprawnień
jakie posiadała Straż Miejska. Myślę, że fajnie jest zlikwidować Straż Miejską, tylko moje
pytanie jest takie, bo chciałbym wiedzieć, ile my na tym zarobimy? Bo głośno było mówione,
że  na  tym  skorzystamy,  więc  chciałbym  wiedzieć  ile  zarobimy  na  zlikwidowaniu  tej
jednostki?  Czy ktokolwiek  z  Państwa  pokusił  się  o  to,  żeby coś  w tym temacie  zrobić,
dowiedzieć się, bo mam przykład – biegają bezdomne psy, kto będzie je odławiał?, takich
przykładów można by mnożyć wiele, dlatego uważam, że należałoby się zastanowić, jeżeli
tak, to można wymienić ludzi, którzy nie są godni do pełnienia tej funkcji, ale moim zdaniem
tych  4  strażników powinno  pozostać.  Rozmawiałem z  wieloma grupami  ludzi,  zdania  są
podzielone i za likwidacją i przeciw, ale w momencie kiedy rozmowa schodziła na temat co



mogą cywilni, a co może strażnik jednak większość była za tym, aby Straż została, dlatego
proszę o zostawienie Straży Miejskiej w ilości 4 etatów, a jeżeli będzie trzeba to ewentualnie
doprowadzić do wymiany tych Strażników, którzy są nadgorliwi.

Sekretarz  Miasta  Hanna Adamska  –  Chciałam powiedzieć  kilka  zdań  w  imieniu  Pana
Burmistrza. Mam Przed sobą opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu w tej
spawie, taka opinia jest niezbędna, aby poprzedzić podjęcie uchwały przez Radę Gminy w
sprawie  zniesienia  Straży  Miejskiej.  Przytoczę  kilka  zdań  z  tej  opinii,  „  Zgodnie  z
zaprezentowanym stanowiskiem, Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie, przeciwny jest
likwidacji Straży Miejskiej, w jego ocenie likwidacja Straży przyczyni się do zwiększenia
ilości  przeprowadzanych  interwencji  przez  Policję,  zwłaszcza  w  zakresie  zapewnienia
przestrzegania  prawa  miejskiego”.  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Gostyninie  również
zwrócił  uwagę  na  dobrą  współpracę  pomiędzy  Strażą  Miejską,  a  Policją  w  zakresie
zapewnienia  porządku  na  terenie  miasta.  Mając  na  uwadze  powyższe,  Mazowiecki
Komendant  Wojewódzki  Policji  uwzględniając  stanowisko  Komendanta  Powiatowego  w
Gostyninie  w przedmiocie  rozwiązania  Straży,  wyraził  opinię  negatywną z  jednoczesnym
wskazaniem, że ostateczna decyzja należy  do Rady Miejskiej w Gostyninie. Straż Miejska w
1992 roku rozpoczęła swoją działalność i jej wizerunek w naszej ocenie został ośmieszony,
zachwiany  przez  poprzednie  władze,  w  związku  z  tym,  niektóre  polecenia,  które  były
realizowane,  poważnie  wizerunek  Straży  Miejskiej  naruszyły.  Aktualny  stan  etatów,  to
czterech funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz jeden etat administracyjny. Dla władz miasta
Straż  Miejska  ma  duże  zasługi  w  realizacji  działań  na  rzecz  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego, które nakłada na Samorząd, Ustawa o Samorządzie Gminnym. Podejmowane
działania przez tą jednostkę dały wyraz także aprobacie części społeczeństwa, wiadomo, że
bez  ich  udziału  realizacja  zadań  przez  Samorząd  nie  byłaby  możliwa,  w  związku  z
powyższym w 95% kompetencje te zostaną zabrane, jeżeli uchwała zostanie podjęta. Straż
współdziałała z Policją w zakresie ochrony i porządku publicznego podczas zgromadzeń i
imprez publicznych, brała również udział we współpracy z organizowanymi na terenie miasta
różnymi przedsięwzięciami przez organizacje pozarządowe, podejmowała szereg interwencji i
reagowała na wykroczenia. Likwidacja Straży Miejskiej w naszej ocenie, generuje zagrożenie
dla  utrzymania  porządku publicznego w mieście  i  taka  ilość etatów w ocenie  Burmistrza
Miasta Gostynina powinna zostać zachowana, ewentualnie likwidacja Straży Miejskiej winna
być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami, aby uzyskać odpowiedź, czy Straż spełnia
oczekiwania mieszkańców i czy jej likwidacja jest w pełni uzasadniona.

Radny Grzegorz Gospodarowicz – Likwidacja Straży Miejskiej jest jak gdyby pogłosem
wcześniejszych działań Straży Miejskiej  w poprzedniej kadencji  i  wydaje mi się, że jeśli
chcemy  być  uczciwi  do  końca,  to  powinien  być  złożony  taki  projekt  uchwały  kilka  lat
wcześniej,  rozumiem,  że  wtedy  sytuacja  była  niesprzyjająca,  ale  nie  zwalniałoby  to
ówczesnych  przedstawicieli  w  radzie  od  takich  działań,  bo  trzeba  działać  do  końca  i
podkreślać jakie wartości ma się na myśli.  Sytuacja teraz jest inna niż kiedyś, te 4 osoby
strażników,  które  są  na  dzień  dzisiejszy,  spełniają  jakąś  rolę,  chociażby  jeśli  chodzi  o
odławianie psów. 



Radna Wiesława Radecka – Myślę i chyba Rada się ze mną zgodzi, że duży wpływ ma tutaj
opinia  publiczna  naszego  miasta  i  proponowałabym  doprowadzić  do  spotkania  z
mieszkańcami, po to, aby oni wydali swoją opinię na temat likwidacji Straży Miejskiej.

Mieszkaniec   Miasta  Gostynina  –  A czy  jako  mieszkaniec  miasta  Gostynina  mógłbym
zabrać głos w tej sprawie?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Proszę bardzo. 

Mieszkaniec Miasta Gostynina – Miałem okazję spotkać się kilka razy ze Strażą Miejską w
Gostyninie  w  różnych  sytuacjach  i  chcę  powiedzieć,  że  zawsze  mi  pomogli  i  jestem
usatysfakcjonowany spotkaniem z nimi, co nie zawsze mogę powiedzieć o Policji. Uważam,
że Straż Miejska mogłaby pomagać ludziom chociażby w sprawie psów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Projekt o zamiarze likwidacji, czyli
rozwiązaniu Straży Miejskiej był podjęty już kilka miesięcy temu, było mnóstwo czasu na to,
żeby  zmienić  wizerunek  Straży,  niestety  nic  się  takiego  nie  zadziało,  w  związku  z  tym
przystąpimy do głosowania.

Radny Jan Głodowski – Panie Przewodniczący mówi Pan, że projekt już był kilka miesięcy
temu, ale składam jeszcze raz wniosek formalny, żeby ta sprawa wróciła na wszystkie komisje
do rozpatrzenia, a nie jak to miało miejsce, tylko na jedną. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Wniosek  został  odrzucony już  na
początku  sesji,  nie  będziemy  do  niego  wracać,  ale  żeby  Pana  Głodowskiego
usatysfakcjonować postawię ten wniosek jeszcze raz pod głosowanie.

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:
Za- 4 Przeciw- 9 Wstrzymało się-0

Wniosek nie przeszedł. 

Za przyjęciem  uchwały głosowano następująco:
Za- 8 Przeciw- 4        Wstrzymało się- 1

UCHWAŁA NR 76/XV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania
Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.



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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za-13              Przeciw-0         Wstrzymało się-0

UCHWAŁA NR 77/XV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.   

Do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na
terenie Miasta Gostynina.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Projekt uchwały był opiniowany przez
Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu,  była  to  opinia  pozytywna  wraz  z
autopoprawkami: „W paragrafie 1 określa się dzienne stawki opłaty targowej, obowiązujące
na  terenie  Miasta  Gostynina  -  od  sprzedaży  z  dowolnie  urządzonego  stoiska  za  każdy
rozpoczęty metr2   - 2zł. , od sprzedaży z ręki w tym  z utrzymanej w ręku torby, pudełka,
kosza, wiadra – 1 zł.,  od sprzedaży z samochodu osobowego lub z przyczepki – 8 zł., od
sprzedaży z samochodu dostawczego, przyczepy, ciągnika rolniczego – 10 zł. i od sprzedaży
artykułów spożywczych lub przemysłowych  z samochodu przystosowanego lub przyczepy
przystosowanej  –  20  zł.  W  paragrafie  3  dodano  w  punkcie  2  literkę  b)   Panią  Anetę
Kwiatkowską, czyli na inkasenta opłaty targowej wyznacza się  a) Annę Kwiatkowską,  b)
Anetę Kwiatkowską.”- to są autopoprawki.

Radny Stanisław Pieniążek –  Czy jest  przewidziane pobieranie opłat  poza targowiskiem
miejskim w pasie drogowym dla podmiotów zarejestrowanych, dla osób innych producentów
i taka sama sytuacja poza pasem drogowym?.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Opłatę  targową  pobiera  się  we  wszystkich
miejscach w których dokonuje się sprzedaży, nawet w miejscach nieprzystosowanych do tego
celu jak bramy, podwórka, chodniki. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:
Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się-0

UCHWAŁA NR 78/XV/2015 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.

Opinia Komisji:



Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za- 13         Przeciw- 0      Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 79/XV/2015 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 14
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
Za-13                  Przeciw-0         Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 80/XV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na
2016 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Został powołany Zespół w tej sprawie.

Radna Magdalena Augustyniak –  Klub Radnych IdG przedstawia swój projekt dotyczący
Budżetu Obywatelskiego, podstawą do podjęcia uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego
w Gostyninie jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o Samorządzie Gminnym na mocy
którego  w  sprawach  ważnych  dla  Gminy  na  jej  terytorium  mogą  być  przeprowadzane
konsultacje z mieszkańcami. Budżet Obywatelski jest kwotą wydzieloną z budżetu Miasta
Gostynina  o  przeznaczeniu  której  decydują  sami  mieszkańcy,  co  znacznie  wpłynie  na
wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie wpływu mieszkańców na własne
otoczenie.  Wszelkie  zasady  przeprowadzenia  konsultacji  naboru,  wyboru  i  realizacji
inwestycji  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  zawarte  są  w  załącznikach  do  uchwały.
Chciałam dodać,  że już w miesiącu lutym na posiedzeniu Komisji  Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Pomocy Społecznej, gościliśmy Panią Monikę Kozicińską z Urzędu Miasta Płocka,
która omówiła realizację Budżetu Obywatelskiego w Płocku, była również Pani Agnieszka



Korajczyk  –  Szyperska,  która  przedstawiała  projekt  uchwały,  dotyczący  wprowadzenia
Budżetu  Obywatelskiego  w  Gostyninie.  O  Budżecie  Obywatelskim  w  Gostyninie  w
poprzedniej kadencji ówczesna opozycja mówiła wiele, natomiast dopiero teraz jest szansa na
to, żeby ten budżet w Gostyninie wprowadzić. Po naszym projekcie przedstawionym już w
lutym  Urząd  Miasta  przygotował  swój  projekt.  W związku  z  tym,  że  pojawiły  się  dwa
projekty uchwał, powołano zespół w skład którego weszli pracownicy Urzędu Miasta, Radni
w  mojej  osobie,  oraz  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska,  Urszula  Pieniążek  i
przedstawicielka  IdG  Agnieszka  Korajczyk  –  Szyperska.  Zgodnie  wypracowaliśmy jeden
projekt, który Państwo radni mają przed sobą. Jest to pierwsza edycja i będziemy cały czas się
uczyć, poprawiać niedociągnięcia, które mogą się pojawić w trakcie jej trwania, w tym roku
jest to kwota 150.000,00 zł., ale mamy nadzieję, że w kolejnych latach te kwoty będą coraz
większe.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:
Za-13 Przeciw-0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 81/XV/2015 rok została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 16
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których
właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Miasta  Gostynina  oraz  warunków  i  zasad
korzystania z tych przystanków.

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z zapisem - Przystanek
przy ul. Kowalskiej.

Radny Jan Głodowski -  Ponieważ byłem pomysłodawcą tego punktu odnośnie przystanku
przy  Nowym  Cmentarzu,  ale  na  obecną  chwilę  zorientowałem  się,  że  jeszcze  nie  ma
uzgodnień z parafią, której  ten teren dotyczy, w związku z czym ten punkt wycofuję, nie
mniej jednak on będzie później przy ustalaniu kompleksowym rozpatrywany.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  W  związku  z  tym,  proszę  o
wyjaśnienie, czy ten teren należy do miasta czy do parafii? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pan Głodowski słusznie zauważył, że ten teren gdzie
ma być postawiony przystanek przy cmentarzu w Nagodowie obecnie nie jest terenem Miasta,
jest  to  teren  Parafii  Miłosierdzia  Bożego,  więc  najpierw  musimy  sprawę  uzgodnić  z
proboszczem parafii, żeby móc już formalnie przystanek tam umieścić, myślę, że nie będzie
problemu z tym, ale w tym momencie stan faktyczny jest taki, że musimy mieć zgodę na
umiejscowienie tego przystanku.



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Szkoda że wcześniej ta zgoda nie była
załatwiona, ponieważ od komisji upłynęło trochę dni, nie mniej jednak chcę sprecyzować, czy
droga do cmentarza jest drogą parafii, czy drogą miejską?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Z mojej informacji wynika, że jest to droga parafii,
ale nie jestem pewien, musimy to sprawdzić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  W związku z tym, że Pan Burmistrz
nie jest pewien ogłaszam 5 minut przerwy, aby wyjaśnić czy to jest droga miasta czy parafii,
jeszcze przed tym, zanim podejmiemy uchwałę.

(po przerwie...)

Burmistrz Miasta  Paweł Kalinowski –  Tak jak  przypuszczałem,  teren  jak  i  droga,  cały
parking  jest  własnością  parafii,  taką  informację  uzyskałem  w  piątek  także  nie  było
możliwości, żeby na komisji dzień wcześniej to ustalić i taka prośba, żeby ten teren wycofać,
taki wniosek składał Pan Głodowski, a jeżeli zostanie to uregulowane to przy uchwale, kiedy
będziemy wprowadzać komunikację miejską, wtedy załatwimy również ten temat.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W związku z tym, że był to wniosek
formalny o wykreślenie tego przystanku  z wykazu przystanków, chcę tutaj sprecyzować, że
wykaz przystanków dotyczy tylko przystanków dróg gminnych,  nie  dotyczy przystanków,
które znajdują się na drogach powiatowych czy wojewódzkich, bo one są i będą. 

Za przyjęciem wniosku Radnego Jana Głodowskiego głosowano następująco:
Za-13                    Przeciw-0 Wstrzymało się-0

Wniosek przeszedł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Mam jeszcze tylko jedno pytanie, czy
jest gdzieś przewidziany przystanek na Ratajach? Bo może być przy ulicy Krośniewickiej lub
Kowalskiej?

Radny Jan Głodowski –Podawane było to do PKS-u,  była rozmowa na ten temat.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:
Za-13                   Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 82/XV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu wypracowania
wspólnego stanowiska w przedmiocie połączenia Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w



Gostyninie sp. z o.o. i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie sp. z o.o. co
do metody wyboru połączenia obu tych podmiotów. 

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:
Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się-0

UCHWAŁA NR 83/XV/2015 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 18
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych
obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się-0

UCHWAŁA NR 84/XV/2015 został przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 19
Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do protokołu.

Za przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Miejskiej głosowano następująco:
Za- 13                  Przeciw- 0             Wstrzymało się- 0

Protokół z XI sesji został przyjęty.

Do punktu 20
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Jest odpowiedź Pana Burmistrza na
interpelację  Pani  Małgorzaty  Rędzikowskiej  –  Mystkowskiej,  prosiłbym  Pana
Wiceprzewodniczącego o przedstawienie skrótowo tej odpowiedzi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – „W związku z interpelacją Pani
Radnej Małgorzaty Rędzikowskiej – Mystkowskiej informuję, że w okresie od 8 grudnia 2014
roku do dnia dzisiejszego Gmina Miasta Gostynina nie zawarła żadnej umowy o pracę, we
wskazanym okresie Gmina Miasta Gostynina zawarła umowy- zlecenia, tabela z wykazem
stanowi załącznik do odpowiedzi, aktualnie w Urzędzie Miasta Gostynina staż odbywa dwóch
stażystów, łączny koszt zatrudnienia dwóch stażystów po odbyciu stażu na okres 3 miesięcy
wyniesie  12.562,26 zł.”.  Gdyby ktoś z  Państwa chciał  zapoznać się z  załączoną tabelą  to
będzie ona dostępna w Biurze Rady.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Pani Radna Magdalena Augustyniak pytała kiedy
odbędzie  się  spotkanie  z  kandydatami  na  opiekunów  dziennych?  –  Osoby,  które  zostały
wybrane  na  dziennych  opiekunów,  jest  to  9  osób  oraz  osoba,  która  zostanie  dodatkowo
wyłoniona 8 lipca z konkursu zostaną zaproszone na spotkanie przed rozpoczęciem szkolenia
tj.  w przyszłym tygodniu  7-  10  lipca,  termin  dokładnie  nie  jest  określony,  ale  na  pewno
nastąpi to w przyszłym tyg.
Pani Radna Magdalena Augustyniak pytała także, ile dzieci zostało zgłoszonych do projektu
Opiekun Dzienny w Gostyninie ? – Na dzień dzisiejszy w wyniku rekrutacji dzieci z Gminy
Miasta  Gostynina  jest  to  20 dzieci,  dodatkowo przyjęto  7 nowych wniosków,  dodatkowy
nabór trwa do 14 lipca tego roku.
Radny  Michał  Bartosiak  –  pytał  o  budowę  bariery  dźwiękochłonnej  przy  Netto  ?  –  Po
uzyskaniu  pozwolenia  konserwatora  zabytków,  zamówiona  zostanie  mapa  do  celów
projektowych,  przygotowano  już  wniosek  do  Starosty Gostynińskiego  o  zgłoszeniu  robót
budowlanych, wykonanie zadania na miesiąc sierpień. 

Do punktu 21
Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynęło pismo Burmistrza dotyczące
powołania Gostynińskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołane zarządzeniem
nr 86.  Pan Burmistrz zwraca się z prośbą o wskazanie przez Radę Miejską w Gostyninie
kandydatów na członków Rady spośród Radnych. Przypomnę, że proponuje się powołanie
20-sto  osobowej  Rady,  w  skład  której  wchodziliby  przedstawiciele  Organizacji
Pozarządowych w Gostyninie w liczbie 10 przedstawicieli,  5 Radnych Rady Miejskiej oraz
organu wykonawczego, czyli Pana Burmistrza i 5 przedstawicieli Pana Burmistrza. W takim
razie dopuszczam teraz do głosu z publiczności Pana Rogalskiego, proszę o przedstawienie w
skrócie w czym jest problem.
Mieszkaniec Gostynina Pan Rogalski – Jestem tutaj dzisiaj dlatego, ze przejście przez tory
kolejowe  przy  ul.  Czapskiego  jest  bardzo  niebezpieczne,  a  stało  się  takie  z  tytułu,  iż
prawdopodobnie  kolej  postawiła  na  tym  przejściu  z  boku  takie  jakby  ogrodzenie,  aby
oddzielić  dalszą  cześć  torowiska  od  tej  najbliższej  przy  jezdni.  W  sobotę,  widziałem



zdarzenie, które polegało na tym, że starsza Pani przechodziła z dwójką dzieci tamtędy i w
tym czasie przejechał obok nich zbyt szybko duży samochód, a one wpadły na to ogrodzenie,
więc niby lepiej, że te siatki tam są, ale jednocześnie przejście tam stało się niebezpieczne.
Dziękuję za uwagę i prosiłbym o odpowiedź.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odpowiedź zostanie udzielona ustnie
w tej chwili, ponieważ problemem już się zajęliśmy. 

Radny Tadeusz Majchrzak –  Jest to mój okręg wyborczy Nr 4, jestem przedstawicielem
tego okręgu z tego regionu i ten problem sygnalizowałem nie raz na komisji bezpieczeństwa i
porządku publicznego, sprawa jest w toku, problem jest znany od dawna, trwają rozmowy z
koleją.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Dodatkowym utrudnieniem w tej inwestycji jest to,
że to jest droga powiatowa, a nie miejska i oczywiście rozmawiam z Panem Starostą w tej
sprawie, ale to nie Miasto będzie o tym decydowało, a Starostwo. 

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta,  Promocji  i  Ochrony  Zdrowia,  Pani  Mariola
Jóźwiak  –  Węclewska  -   Chciałabym  podziękować  za  podjęcie  jednogłośnie   uchwały
Gostynińskiej  Rady Działalności  Pożytku Publicznego.  Pan Przewodniczący wspomniał  o
tym, że w odrębnej procedurze będą wybrani kandydaci do składu rady, prosiłabym o dość
szybkie działanie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  W takim  razie  mam  propozycję,
żebyśmy  wybrali  5  osób  do  Rady,  aby  można  było  wpisać  już  do  uchwały  konkretne
nazwiska.

W skład Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą:
1. Wiesława Radecka
2. Urszula Pieniążek
3. Michał Bartosiak
4. Jan Głodowski
5. Magdalena Augustyniak

 
Za tym, aby te osoby znajdowały się w Radzie Działalności Pożytku Publicznego głosowano
następująco:

Za-13 Przeciw-0 Wstrzymało się-0

Do punktu 22
Zamknięcie obrad.



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zamykam posiedzenie  XV sesji Rady
Miejskiej VII kadencji. Dziękuje wszystkim za przybycie.

Spisała
J. Pilichowicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki


