
Protokół Nr XVIII/2015 
z posiedzenia XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII

kadencji z dnia 14 września 2015 roku.

Stan – 15
Obecni –14
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 18.00, a zakończono o godzinie 18.30.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady XVIII sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej  VII  kadencji.  Witam serdecznie Burmistrza  Miasta  Pana Pawła  Kalinowskiego,
witam Wiceburmistrza Pana Pawła Pachniewskiego, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, Panią
Skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  witam  Pana  Mecenasa  Konrada  Wypycha,  Pana  Naczelnika
Włodzimierza Frontczaka, witam 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 – Porządek obrad Państwo otrzymali.

Przewodniczący odczytał porządek obrad.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego porządku. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 14  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad został przyjęty.



Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia  na  terenie  Gminy Miasta  Gostynina odrębnych

obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów
głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy, jesteśmy zobowiązani
do 20 września podjąć uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w związku
ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu, zarządzonymi przez Prezydenta RP. Taką uchwałę
Rada podejmuje odrębnie dla każdych przeprowadzanych wyborów i każdego przeprowadzanego
referendum.  Obwody zamierzamy utworzyć  na  terenie  Miasta  tak  jak  zwykle,  jeden  z  nich  to
Wojewódzki  Samodzielny Zespół  Publiczny Zakładów Opieki Zdrowotnej  im.  Prof.  Eugeniusza
Wilczkowskiego  na  ul.  Zalesie  1,  drugi  obwód  to  Powiatowy  Dom  Pomocy  Społecznej  w
Czarnowie  filia  w Gostyninie  ul.  3-go  Maja  47  oraz  Regionalny Ośrodek  Psychiatrii  Sądowej
Zalesie 1 a. Odrębne obwody głosowania, tworzy się w ośrodkach, szpitalach, zakładach karnych i
aresztach śledczych, jeżeli co najmniej 15 wyborców będzie w nich przebywać na dzień wyborów i
tylu też wyborców na dzień wyborów 25 października do Sejmu i Senatu, będzie przebywało w
każdym z tych zakładów, a  w związku z powyższym  podjęcie tej uchwały jest niezbędne. Było to
konsultowane z kierownictwem każdej z tych placówek.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 90/XVIII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 4

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Tutaj  należy się wyjaśnienie, wprawdzie
wniosek Pana Burmistrza o zwołanie sesji nie zawierał tego punktu, ale przy rozmowach na temat
wejścia w życie ustawy o zmianie dróg, postanowiliśmy, aby tą uchwałę wprowadzić dzisiaj do
porządku obrad. 

Adwokat Konrad Wypych – Abstrahując od merytorycznego rozstrzygnięcia, czy Rada zdecyduje
się pozbawić kategorii dróg gminnych te odcinki dróg, czy nie, to gdyby tak się stało, to kluczowy
jest tu czynnik czasu. Rada ma na to 90 dni, od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o
drogach publicznych, która pozwala na takie rozwiązanie, przy czym ustawa mówi wyraźnie, że w
ciągu tych 90 dni trzeba pozbawić kategorii, a więc uchwała musi wejść w życie, bo dopiero gdy
wejdzie  w  życie,  dana  droga  traci  swoją  kategorię,  jest  to  uchwała,  będąca  formą  aktu  prawa
miejscowego, a więc wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym, nie z
dniem podjęcia, a z dniem wejścia w życie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Dziękuję Panu Mecenasowi. W związku z
tym, że tutaj gra rolę czynnik czasu, postanowiliśmy, żeby tą uchwałę skierować na dzisiejszą sesję.
Jeżeli jest potrzeba, a myślę że jest, aby ten temat teraz przedyskutować, to mamy taką możliwość.
Był wniosek na Komisji Bezpieczeństwa i też prośba Pana Dyrektora Kaczmarka z Rejonu Dróg,
żeby dawną drogę krajową nr 60, oddać z powrotem w Zarząd Dróg Wojewódzkich i w związku z
tym, że ta ustawa to umożliwia, taki projekt uchwały został przygotowany. Zresztą jeżeli dobrze
pamiętam, taki był również wniosek Komisji Bezpieczeństwa, nie mniej jednak, projekt uchwały
jest, ale czytając opinię Pana Mecenasa na ten temat, są pewne plusy i minusy tego rozwiązania,
dlatego prosiłbym o przedstawienie Radnym, co się kryje za tym, jeśli taką uchwałę podejmiemy,
bądź jeśli jej nie podejmiemy.

Adwokat Konrad Wypych -  Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, to sytuacja jest prosta, ponieważ
wszystko zostanie tak jak jest, a jeśli zostanie podjęta, wówczas zostanie uruchomiona procedura
gdzie w pewnym momencie Rada Gminy, utraci kontrolę nad tą właśnie procedurą i pozbawiając tą
drogę  kategorii,  ta  droga  wraca  pod  Zarząd  Województwa,  natomiast  Sejmik  może  pozbawić
kategorii  proporcjonalnie  odpowiedni  odcinek  drogi  wojewódzkiej  i  przekazać  go  w  Zarząd
Powiatowy, może to być ten sam odcinek drogi, który Gmina przekaże w Zarząd Województwa,  a
może to być proporcjonalnie, inny odcinek drogi i wcale nie musi być w równie dobrym stanie. W
konsekwencji, podobne uprawnienia będą przysługiwać Radzie Powiatu, która jeśli otrzyma drogę
od Województwa,  będzie w tym samym trybie mogła przekazać,  z  powrotem do Gminy,  jeżeli



byłyby  to  te  same  odcinki,  lub  ewentualnie  o  proporcjonalnej  długości  inne  odcinki  dróg
powiatowych,  przy  czym,  trzeba  powiedzieć  jasno,  iż  mogą  być  one  w  gorszym  stanie.
Nierozpoczynający tej procedury, nic się nie zmieni. Trudno oszacować prawdopodobieństwo tych
działań, te przepisy są nowe nie ma do nich żadnego orzecznictwa, żadnych komentarzy, ponieważ
dopiero  co weszły w życie  na krótki  okres  90 dni,  za  chwilę  przestaną  obowiązywać i  jedyne
wytyczne,  które  są  pomocne,  to  właściwe  organy  muszą  sugerować  się  definicją  danej  drogi
publicznej,  jaka  jest  w  ustawie  o  drogach  publicznych,  czyli  o  ich  znaczeniu  odpowiednio
ponadregionalnym, regionalnym, lokalnym, ale to jest tylko teoria, a pewnie pod daną definicję
można  próbować  różne  kategorie,  różne  konkretne  odcinki  drogi  wprowadzić.  Jedyny  środek
obrony przed  drogą,  którą  Powiat  chciałby  przekazać  Gminie,  jest  zaskarżenie  uchwały  Rady
Powiatu  do  Sądu  Administracyjnego  i  próba  dochodzenia  swoich  argumentów  przed  Sądem,
udowadniając, że ten odcinek drogi, spełnia funkcje drogi powiatowej, więc nie powinien być w
ogóle przekazany, ale czy taka linia obrony byłaby skuteczna, trudno w tej chwili prognozować,
zależy dużo od odcinka, który byłby przekazany. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Te wszystkie możliwości są teoretyczne.
Wiadomo, że Województwo nie podejmie uchwały w trybie 90 dni, ponieważ ta droga jest nasza,
natomiast  jeżeli  my podjęlibyśmy tą  uchwałę,  to  Województwo może w innym trybie tą  drogę
przekazać znów do Powiatu, a Powiat także w innym trybie do nas z powrotem.

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Przestrzennej  Włodzimierz  Frontczak  –  Na
początku chciałem zgłosić drobną autopoprawkę, w załączniku nr 1 w 1 i 2 wierszu,  tam gdzie są
podane numery drogi,  jest  nr drogi  40194W i 40193W, tam powinno być napisane 140193W i
140193W,  czyli  brakuje  jedynki.  Zakładam,  że  wszyscy czytali  tą  uchwałę  i  uzasadnienie,  ale
chciałbym dodać jeszcze, iż zwracamy drogę, ale nie w całości, ponieważ na ustaleniach z Panem
Burmistrzem, była podjęta taka właśnie decyzja. Będzie to odcinek do ul. Legionów  Polskich, czyli
zostawiamy Rynek.  Jest  to,  spowodowane  tym,  że  organizujemy rożne  imprezy,  przemarsze  w
Mieście  i  będzie  to  ułatwienie,  gdy będziemy sami  zarządcą  tej  drogi.  Chciałbym się  również
odnieść do uzasadnienia tej uchwały, wcześniejszy przebieg dróg wojewódzkich został przerwany,
w momencie kiedy odcinek  zastąpiony drogą krajową przeszedł pod Zarząd Pana Burmistrza, drogi
wojewódzkie od tego momentu mają przerwany przebieg przez nasze Miasto, ponieważ odcinek
byłej drogi krajowej przez cały Rynek był jednocześnie drogą krajową i drogą wojewódzką. Jeśli
dokonalibyśmy oddania Województwu, tego co jest zaznaczone w załączniku nr 2, to ciągłość drogi
powróciłaby dla dróg wojewódzkich i jest to mocny argument uzasadniający oddanie tych dróg.
Zwalnia nas to z ich utrzymywania. W pełni przychylam się do tego, co powiedział Pan Adwokat
Konrad Wypych, to rozwiązanie,  które jest wprowadzone ustawą zmieniającą ustawę o drogach
publicznych, nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, przepisu, który mówi, że w ciągu 90 dni  Rada
Gminy może podjąć uchwałę, ale został rozbudowany cały ust. 5 dotychczasowych przepisów i jest
tam możliwość przekazywania dróg. Jak to wszystko się rozwinie, trudno powiedzieć, ale na dzień
dzisiejszy, można stwierdzić – jeżeli Powiat chciałby przekazywać jakieś  drogi nam,  to na pewno
woleliby przekazać drogi w nie najlepszym stanie, również Województwo ma takie drogi, np. ulica
Legionów Polskich jest w Zarządzie Wojewódzkim i być może chcieliby ją nam oddać.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Chciałbym  zapytać,  czy  subwencja  się



zmniejszy?

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Oddźwięk  finansowy  może  być  jedynie  taki,  jak
powiedział Pan Naczelnik – jeżeli Starostwo przekaże nam drogi w gorszym stanie, to będziemy
musieli je wyremontować.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  W tej chwili rozmawiamy tylko o drodze
krajowej nr 60, bo nie wiemy, czy Powiat przekaże nam inne drogi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  -  Mam pytanie do Pana Burmistrza,
jeśli my nie przekażemy tej drogi nr 60, to czy Powiat mimo tego będzie mógł przekazać nam jakąś
drogę której my nie chcemy?

Adwokat Konrad Wypych – Nie, w tą stronę to nie działa. Gmina musi zapoczątkować procedurę,
oddać drogę do Województwa, aby to uruchomić. Jeżeli droga nie zostanie przekazana, wówczas
Powiat absolutnie nie będzie mógł jakiejś innej drogi nam oddać. Podobnie, jeśli Województwo nie
zdecyduje się, aby na rzecz Powiatu cokolwiek oddać, to też ten łańcuch zostanie przerwany.

Radny Stanisław  Pieniążek   -  A jaki  może  być  poziom kosztów utrzymania  dróg  w  okresie
zimowym?, czy zaoszczędzimy?. Przy drodze wojewódzkiej, z tego co wiemy z wcześniejszych
spotkań  Komisji Bezpieczeństwa,  nawet narysowanie pasa na tej ulicy będzie chyba większym
problemem,  a  przewidywana  w  przyszłości  modernizacja  oświetlenia  narzuci  nam  wyższe
wymagania oświetleniowe?. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak  -  Co do
kosztów utrzymania tych dróg nie mam żadnych informacji,  jest  to prowadzone przez Wydział
Komunalny, ale jeśli chcemy utrzymać tą drogę w należytym stanie, to koszty na pewno nie są
małe, ponieważ jest to droga najważniejsza w naszym mieście, która przy intensywnych opadach
śniegu musi być na bieżąco odśnieżana. Dodatkowym argumentem na to, że koszty są duże jest
fakt,  iż  ciągnie  się  ona  praktycznie  przez  całe  Miasto  począwszy  od  Cegielni,  a  kończąc  na
Legardzie. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Jeśli
wyłączymy ten fragment ulicy Rynek, to  wtedy i  tak nie  ma tej  ciągłości o której  Panowie na
początku wspominali, tak? 



Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak –  Tutaj
chodzi o ciągłość Dróg Wojewódzkich. Drogą Wojewódzką na dzień dzisiejszy jest ulica 18-go
Stycznia, ona dochodzi do ulicy Legionów Polskich  i dalej wróciłaby ulicą Kutnowską, czyli tutaj
zamknęłaby się  ciągłość  drogi  wojewódzkiej  od  tej  strony.  Z drugiej  strony gdyby przekazana
została  ulica  Płocka,  to  dojeżdżamy do  skrzyżowania  przy  kościele,  następnie  jedziemy drogą
wojewódzką przez Mini Obwodnicę i  dalej  też mamy drogę wojewódzką, czyli  z jednej  strony
mamy pełny przebieg drogi wojewódzkiej z drugiej również, a to powoduje, że to co jest dzisiaj,
czyli ten przerwany przebieg dróg wojewódzkich, byłby w ten sposób naprawiony. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus  –  Chciałem  dopowiedzieć,  że  na
spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z Dyrektorem Kaczmarkiem, chodziło
między innymi także o to, żeby po przejęciu tych dróg w Zarząd Województwa, były możliwe
inwestycje, które udrażniają ruch, mówię głównie o Rondzie na skrzyżowaniu ulic Płocka, Jana
Pawła i Bierzewicka. Przepustowość ruchu znacznie utrudnia, szczególnie od ulicy Płockiej także
skrzyżowanie przed kościołem.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Robacki – Jak Urząd rekomenduje projekt uchwały?
Rozumiem, że pozytywnie skoro został wprowadzony? tak?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Proszę Państwa pozytywnie rekomendujemy ten pomysł z
tym, że należy pamiętać, że dzisiaj cieszymy się, bo pewną sprawę udało nam się uporządkować,
ale za jakiś czas może się okazać, że dostaniemy drogę, którą będziemy musieli na własny koszt
remontować, oczywiście to musi się stać i istotne jest to, co powiedział Pan Wiceprzewodniczący,
dzięki temu, że  Województwo będzie miało pewien ciąg, będzie możliwe wykonanie inwestycji,
która znacznie ułatwi mieszkańcom Gostynina poruszanie się w naszym Mieście, więc generalnie
też jestem temu przychylny, decyzję podejmuje Rada Miejska.

Radny Tadeusz Majchrzak -  A czy nie ma innej drogi, tylko droga Sądowa, jeżeli nie zgodzimy
się na przekazanie dróg do Miasta przez Powiat w gorszym stanie? 

Adwokat Konrad Wypych – Innej drogi nie ma, Powiat nie może zrobić tego w inny sposób, niż
stosowną uchwałą,  a jedynym środkiem odwoławczym od tej  uchwały jest  oskarżenie do Sądu
Administracyjnego. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Przystąpimy do  głosowania  uchwały  w
sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco: 

Za – 14             Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0 



UCHWAŁA NR 91/XVIII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu  5

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przekażę jeszcze jedną informację, do Biura
Rady  wpłynęło  zaproszenie  od  Dyrekcji  na  uroczyste  otwarcie  Niepublicznego  Przedszkola  o
nazwie  „Akademia  Przedszkolaka”.  Uroczystość  odbędzie  się  18-go września  o  godz.  15.00 w
siedzibie Przedszkola przy ulicy Wojska Polskiego 22. Zamykam obrady XVIII nadzwyczajnej sesji
VII kadencji. Dziękuje wszystkim za przybycie.

Spisała:
Julita Pilichowicz.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

 


