
Protokół Nr XX/2020 

z posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji 

z dnia 27 lutego 2020 roku. 

 

Stan – 15 

Obecni – 15 

 

Lista obecności w załączeniu.  

 

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

 

Do punktu 1 

 

Otwarcie obrad.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Stwierdzam według listy 

obecności, że obrady będą prawomocne, Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. 

Otwieram XX sesję Rady Miejskiej VIII Kadencji, witam wszystkich serdecznie. 

Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego,  Witam Panią Wiceburmistrz Halinę 

Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, Witam Panią Sekretarz 

Hannę Adamską, witam Pana Adwokata Marcina Brzezińskiego,  witam gości, którzy 

przybyli w związku z częścią merytoryczną, witam Zastępcę Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy Panią Grażynę Witkowską, witam  Prezesa MTBS Pana Konrada 

Wilkanowicza, witam Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

Pana Włodzimierza Frontczaka. Witam koleżanki i kolegów Radnych, pracownice 

Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich przybyłych.  

 

Do punktu 2 

 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Porządek Państwo otrzymali. 

Czy są jakieś uwagi do porządku? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak - Mam pytanie do pana 

Burmistrza bo na styczniowej sesji mieliśmy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta do 

wymiany źródeł ciepła” – nie mamy tego punktu w dzisiejszym porządku, więc 

chciałbym dopytać co się dzieje? 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Uchwały jeszcze nie ma  w tej sprawie, 

uchwała jest cały czas w fazie uzgodnień, z tym że,  doszła inna instytucja w postaci 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to na etapie konsultowania z RIO, nie chcemy, 

żeby doszło do takiej sytuacji, że uchwała zostanie podjęta, a potem zostanie 

uchylona, lub  zostanie wszczęte postępowanie, więc jeszcze chwila cierpliwości, 



pracujemy nad uchwałą i na pewno jeśli będzie już gotowa, niezwłocznie zostanie 

Państwu przedstawiona.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – Mamy nadzieję, że w 

następnym miesiącu zostanie wprowadzona do porządku.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Postaramy się.  

 

 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco: 

 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz 

Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek 

Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski 

Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, 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. Interpelacje i zapytania Radnych. 

5. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miasta Gostynina; 

 Informacja Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp.         

z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2019, 

 Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań  z zakresu budownictwa komunalnego i 

socjalnego w roku 2019. 

6. Rynek pracy w Gminie Miasta Gostynina: 

 Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o realizacji zadań z zakresu 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w roku 

2019, 

 Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych z kształtowaniem lokalnego 

rynku pracy w roku 2019. 

7. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2020 rok.  

8. Podjęcie uchwały zmieniająca  uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. 

9. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad.      

 



Do punktu 3  

 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie międzysesyjne za 

okres od dnia 23 stycznia 2020 do 20 lutego 2020 roku – treść sprawozdania stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – Mam dwa pytania 

dotyczące modernizacji oświetlenia na terenie miasta, pierwsze pytanie brzmi, kto 

podjął decyzję, aby w parku Józefa Piłsudzkiego zostały włączone wszystkie oprawy 

oświetleniowe, bo do tej pory jak wiemy, świeciła tylko ta górna kula, natomiast 

drugie pytanie odnośnie modernizacji oświetlenia – w jaki sposób decydowano o 

oświetleniu ulicznym, że niektóre ulice mają zamontowane oprawy oświetleniowe o 

większej mocy natężeniowej oświetlenia, a na innych ulicach zostały zainstalowane 

dużo mniejsze oprawy oświetleniowe?  

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz 

Frontczak – Jeżeli chodzi o Park Piłsudzkiego, to swego czasu był zrobiony objazd. 

W tym objeździe uczestniczył Pan Burmistrz, Wykonawca i wspólnie 

zadecydowaliśmy o takim włączeniu świateł. Problem polega na tym, że nie można 

zmniejszyć mocy zainstalowanych źródeł z uwagi na to, że nie ma mniejszych źródeł 

światła typu Led, które można instalować na zewnątrz, czyli na dworze i taka decyzja 

została podjęta.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak –  Można odkręcić 

żarówkę i ona nie będzie świeciła.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak, ale wszystkie oprawy zostały 

przedstawione w audycie energetycznym, zostało to wszystko złożone do projektu na 

który otrzymaliśmy dofinasowanie, przypomnę, że dostaliśmy pożyczkę i jeśli 

podczas kontroli okazałoby się, że efekt nie jest spełniony, to miasto musiałoby się 

tłumaczyć czemu. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz 

Frontczak – Drugie pytanie dotyczyło mocy instalowanych lamp na poszczególnych 

ulicach – to przede wszystkim  wynika z projektu, który przygotowała 

specjalistyczna firma i przepisów, które obowiązują. Dla każdej kategorii ulicy 

wymagane jest odpowiednie natężenie światła i projektanci tak wybierali oprawy, aby 

wymagane natężenie światła było zapewnione. System jest tak skonstruowany, że 

daje się go sterować i w ramach tego sterowania możemy obniżyć  do 20 % natężenie, 

z zaleceniem, że może się to odbywać w godzinach nocnych, czyli od 24:00 do 4:00.  

W tej chwili trwają kontrole sprawdzające, czy po obniżeniu mocy poprzez 

sterowanie, nadal będziemy mieli uzyskane wymagane natężenie światła na 

poszczególnych ulicach. Generalnie wynika to z przepisów.  



Radny Stanisław Wróblewski -  Została podpisana umowa z firmą Airly z Karkowa  

na mierzenie jakości powietrza z 2 sensorów zlokalizowanych na terenie naszego 

miasta, ta firma publikuje na swojej stronie 5 sensorów, a umowa jest na 2, co z tego 

mamy, bo odczyt można wykonywać samodzielnie co godzinę w ciągu ostatnich 24 

godzin, bez umowy?  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Szczegóły przedstawimy za chwilę, gdy 

sięgniemy do umowy, jeśli dobrze pamiętam to działa to na mocy porozumienia ze 

Starostwem Powiatowym, zdaje się trzy lata temu, czy 4 lata temu padła propozycja, 

że Starostwo Powiatowe zakupi urządzenia na terenie miasta i miasto ewentualnie 

będzie utrzymywać dwa sensory.  

 

Radny Stanisław Wróblewski -   Jak duże są koszty?  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Nie pamiętam, ale sięgniemy do umowy i 

odpowiemy później.  

 

Do punktu 4 

 

Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - W okresie międzysesyjnym nie 

wpłynęła pisemna interpelacja, ani zapytanie, wobec tego czy są teraz zapytania?  

 

Radny Stanisław Lewandowski – Chciałbym dowiedzieć się jak wyglądają 

rachunki za oświetlenie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej na wewnętrznych 

obszarach na prywatnych gruntach, a druga kwestia, to czy są już konkretne rezultaty 

jeżeli chodzi o Program Antysmog, czy jest jakaś konstrukcja tego programu, bo 

objeżdżałem miasto któregoś wieczoru i nadal dymią i w zasadzie wieczorem nie 

zalecam wychodzenia z domu. 

 

Odpowiedzi zostaną udzielone w pkt. 10. 

 

Do punktu 5  
 

Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miasta Gostynina; 

 Informacja Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 

Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2019 

 

Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Konrad 

Wilkanowicz – Przedstawił informację o realizacji zadań statutowych w roku 2019 – 

treść informacji stanowi załącznik do protokołu.   

 



Radny Stanisław Wróblewski – Mówił Pan Prezes o placach zabaw, które są w 

waszej gestii, czy one są wszystkie dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, 

a jeśli nie wszystkie, to jaka część?  

 

Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Konrad 

Wilkanowicz – Ten plac zabaw, który został pobudowany za MCK posiada 

wyposażenie dla dzieci niepełnosprawnych, natomiast wcześniejsze place zabaw 

powstały w lokalizacji nawet bliższej, niż wymagają aktualnie przepisy od budynków 

i wyposażenie jest bardzo zróżnicowane, także dostosowań specjalnych nie ma. 

Mieszkańcy nie zgłaszali wniosków o specjalistyczne urządzenia, my staramy się 

dbać o to, aby wszystkie urządzenia posiadały certyfikaty, co rok jest kontrola 

Starostwa Powiatowego, czy te urządzenia są sprawne, czy jest bezpiecznie. 

 

Radny Stanisław Lewandowski – Odniosę się krótko do nowej inwestycji, bo na 

komisji szeroko nam Pan naświetlił zakres działań MTBS, ale co do nowej inwestycji 

– czy cena jest przewidziana bliżej non-profit, czy bliżej dewelopera, czy przewiduje 

Pan budynek zbliżony do klasy Premium i kiedy przewiduje Pan wbicie pierwszej 

łopaty na budowie?  

 

Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Konrad 

Wilkanowicz - Jeśli chodzi o cenę, to na pewno ona będzie bardziej skalkulowana w 

taki sposób, aby być non-profit, czyli nie nastawiona na jakiś maksymalny zysk. 

Budynek będzie zbliżony standardem i wyposażeniem, do tego, który przed chwilą 

oddaliśmy przy ul. 3-go Maja, Parkowa, czyli stan deweloperski, jakość tych 

mieszkań jest chwalona. Jak podpiszę umowę i będę mógł gospodarować swobodnie  

gruntem, to na pewno  niezwłocznie zacznę.  

 

Radny Bogdan Ozimek – Mówił Pan o Kruk 6, który jest to budynek i jaka 

powierzchnia?  

 

Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Konrad 

Wilkanowicz – Jest to budynek po prawej stronie, jak przejedziemy przychodnię na 

Kruku, miniemy budynki Kruk 1, dalej Kruk 2 i w głębi po prawej stronie. Lokal 

znajduje się na drugiej kondygnacji, powierzchnia to 48,66 m², składa się z 

przedpokoju, kuchni, 3 pokoi, łazienki i WC, jest ogrzewanie, ciepła woda, zimna 

woda, wszystko co potrzeba. Mamy wycenę, bo posiłkowaliśmy się wyceną, ona była 

głównie robiona, jeśli chodzi o metodę porównawczą. Wcześniej oferowaliśmy 

mieszkanie w budynku Kruk 2, aż dwa przetargi zostały ogłoszone, teraz powołałem 

komisję, która zajmuje się zbyciem lokalu. Głównie skupiamy się na tym, gdzie ma 

to ogłoszenie się ukazać, aby dotarło do osób potencjalnie zainteresowanych. Myślę, 

że w przyszłym tygodniu ukaże się ogłoszenie, a okres na oglądanie i składanie ofert 

będzie dwutygodniowy. Dopowiem jeszcze jedną rzecz, ponieważ Pan Burmistrz 

mówił również o Dybance – rzeczywiście zrobiliśmy kilkakrotnie pomiary wody jeśli 

chodzi o studnię, studnia  została wyczyszczona, jest zakryta betonowym kręgiem, 

bakterii przez chwilę nie było, mieszkańcy stwierdzili, że woda nadaje się do 



udostępnienia, ale otrzymali pismo, ponieważ nie zdecydowałem się na udostępnienie, 

dlatego, iż przypuszczałem, że jeszcze będą działały środki, które użyliśmy do 

oczyszczenia wody. Po ponownym zbadaniu okazało się, że bakterie coli występują. 

Jest to prawdopodobnie pogłosie tego, że wcześniej nie było WC i w grunt wsiąknęły 

nieczystości i  dostają się do wód. Tam mieszkają trzy rodziny, budynek, który 

pozostał 36a jest w stanie technicznym do rozważenia, czy ma on być remontowany. 

Nie zdecydowałem się też, aby sugerować odwierty, bo właściwie trudno powiedzieć, 

czy to źródło wody rozkłada się w sposób poziomy i na jakim terenie.         

                     

 Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań  z zakresu budownictwa 

komunalnego i socjalnego w roku 2019. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz 

Frontczak – Przedstawił informację z zakresu budownictwa komunalnego i 

socjalnego w roku 2019 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu.   

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji.  

 

Do punktu 6  

 

Rynek pracy w Gminie Miasta Gostynina: 

 

 Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o realizacji 

zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej w roku 2019, 

 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska – 

Przedstawiła informację o realizacji zadań z zakresu promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w roku 2019 – treść 

informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – Mam pytanie Pani 

Dyrektor – jaka jest stopa bezrobocia w Powiecie Gostynińskim? 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska – Stopa 

bezrobocia w Powiecie Gostynińskim na koniec 2019 roku tj. 11,9%, w Polsce 5,2%, 

w Województwie Mazowieckim 4,4%. W stosunku do roku ubiegłego, stopa 

bezrobocia zmalała o 2,6 pkt. procentowego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – A sam Gostynin – mamy takie 

dane?  

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska – Nie 

samego Gostynina nie mamy, dlatego, że stopę bezrobocia oblicza główny Urząd 



Statystyczny, w podziale na powiaty, województwa, regiony i ogólnopolską. Z 

danych, które udało mi się znaleźć na stronach w mieście Gostyninie jest w granicach 

11 tys. osób zawodowo czynnych, szacunkowo, ale jest to mój szacunek to około 7 % 

wynosi stopa bezrobocia w Mieście Gostyninie, ale podkreślam, że jest to szacunek i 

jest on nieoficjalny.  

 

Radny Stanisław Lewandowski -  Jakim budżetem dysponuje Urząd Pracy i ile 

osób jest zatrudnionych, oraz drugie pytanie, czy Państwo wychodzicie poza biuro, 

powiat w zainteresowaniu przedsiębiorców miejscami pracy, inwestycjami w regionie, 

czy na jakieś targi, sympozja jeździcie? 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska – 

Przedstawiłam budżet odnośnie aktywizacji osób bezrobotnych, natomiast jeżeli 

chodzi o budżet na działanie Urzędu, to w tej chwili nie mam takiej informacji, ale 

jeśli Pan sobie życzy, to poproszę o zapytanie o dostęp do informacji publicznej, 

wtedy ustosunkujemy się do tego. Natomiast jeśli chodzi o działania, to głównie 

skupiają się one na terenie Powiatu Gostynińskiego, ale nie tylko. Jeżeli chcą z nami 

współpracować pracodawcy z terenów ościennych, którzy zatrudniają naszych 

bezrobotnych, bo jest to warunek, to jak najbardziej podejmujemy współpracę z 

takimi pracodawcami. Poza tym osoby, które chcą skorzystać z tzw. bonu na 

zasiedlenie, jak najbardziej są to środki przeznaczone dla osób, które podejmują 

pracę poza miejscem zamieszkania i musi to być odległość 80 km, albo dojazd w 

obydwie strony musi przekraczać 3 godz. Osób zatrudnionych w Urzędzie jest około 

37.  

 

Radna Katarzyna Bryłka -  Chciałabym wyrazić zadowolenie jeśli chodzi o postęp 

finansowy, jaki Powiatowy Urząd Pracy zrobił w stosunku do przedsiębiorców, 

ponieważ gdy uczestniczyła Pani Dyrektor w poprzednim spotkaniu, w poprzedniej 

sesji, przedstawiałam problem niskiej kwoty dotacji. Tak informacyjnie chciałam 

pochwalić działania Pani Dyrektor, czy w ogóle pracowników, myślę, że to też 

zasługa Starosty, że te środki wzrosły o 7.000,00 zł. Przez kilka lat były te wnioski 

składane na dotację wysokości 20.000,00 zł., teraz jest kwota 27.000,00 zł. W 

imieniu przedsiębiorców bardzo dziękuję, że zwrócono na to uwagę. Chciałam także 

pochwalić działania Pań, które pomagają przy pisaniu tych wniosków, bo 

rzeczywiście mniejsza ilość zwraca się do biur rachunkowych z pomocą.  

 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Kto kwalifikuje się do prac społecznie – użytecznych, 

ponieważ dwie takie osoby pracowały w Spółdzielni, były skierowane z Urzędu 

Pracy i dopytywali mnie członkowie Rady Nadzorczej, Prezes jak to jest możliwe, że 

takie osoby mogą przyjść do pracy?. Wytłumaczyłem im, że to nie Rada Miasta 

decyduje o tym, tylko Urząd Pracy.  

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Witkowska –  

Niewątpliwie, jeśli chodzi o prace społecznie – użyteczne w pierwszej kolejności 

korzystają z nich osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, a więc są to 



różne osoby i kwota refundacji, też jest dość niska, bo zwracamy 4,98 zł.                             

W uzgodnieniu z Urzędem Miasta, z Państwem, staramy się wytypować takie osoby, 

które mogą wziąć udział w tych pracach, aby trochę przeciwdziałać temu 

wykluczeniu, ale osoby te są różne i nie zawsze chętne do wykonywania 

jakichkolwiek prac. Trzeba próbować je aktywizować, chociaż w niewielki sposób.       

 

 Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych z 

kształtowaniem lokalnego rynku pracy w roku 2019. 

     

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił informację o realizacji zadań 

związanych z kształtowaniem lokalnego rynku pracy w roku 2019 – treść informacji 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie 

podziękować Pani Dyrektor za pomoc, za podpowiedzi, nie zawsze udaje się na jak 

najlepszych warunkach przyjmować osoby, ale zawsze jest ukłon ze strony Urzędu 

Pracy, więc za to serdecznie dziękuję. My również czasami mamy spore zastrzeżenia 

co do osób, które przychodzą do pracy, ale staramy się rozmawiać z Urzędem Pracy, 

aby faktycznie wytypować takie osoby, które będą chciały pracować. Dodam, że na 

terenie miasta funkcjonują dwie uchwały, które zwalniają od podatku od 

nieruchomości przedsiębiorców, które tworzą nowe miejsca pracy, jest to uchwała z 

30 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina 

oraz pomocy  de minimis i ta uchwała obowiązuje do  31 grudnia tego roku. Uchwała 

ta powoduje zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki, 

budowle lub ich części oraz zajęte pod nich grunty, związane z realizacją nowych 

inwestycji i tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina na 

warunkach określonych w uchwale, zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo 

nabyte grunty, znajdujące się  na nich budynki, budowle lub ich części związane z 

realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie 

Gminy Miasta Gostynina na warunkach określonych w uchwale, oraz nowo nabyte 

grunty, w tym znajdujące się na nich budynki, budowle i ich części związane z 

realizacjom danych inwestycji i utworzeniem nowych miejsc na terenie miasta.  

Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu tej samej inwestycji może być 

przyznane tylko jeden raz. Zainteresowanie przedsiębiorców uchwałą było, ale 

niestety gro przedsiębiorców, które zgłaszały nam chęć skorzystania z tej uchwały nie 

spełniało kryteriów, zazwyczaj zgłaszali za późno, kiedy już pewne rzeczy zostały 

przez firmę wykonane, więc nie wszyscy mogli z tego zwolnienia skorzystać, a 

szkoda. Mamy dwóch przedsiębiorców, którzy skorzystali z podatku od 

nieruchomości na podstawie uchwały – jest to jeden większy zakład pracy na terenie 

miasta i średni przedsiębiorca. Ten sam przedsiębiorca skorzystał również z pomocy 

de minimis w formie zwolnienia od podatku na okres 1 roku. Uchwała obowiązuje do 

31 grudnia tego roku, więc pewnie wrócimy do tej uchwały, żeby porozmawiać o 

kolejnej uchwale na kolejne lata. Ta uchwała nie spowodowała  dramatycznych 

spadków, jeśli chodzi o dochodowość podatku.     



Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej informacji.  

 

       

Do punktu 7  

 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2020 rok.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.  

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Wydatki ogółem zwiększa się o 182.608,14 

zł., a kwota 67.807,00 zł., która stanowi zmniejszenie wydatków, jest to przeniesienie 

pomiędzy klasyfikacją budżetową. Wydatki bieżące z tej kwoty zwiększą się o 

111.403,14 zł. i wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 71.205,00 zł. Zwiększenie 

wydatków, powoduje zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 182,608,14 zł. W § 3 ust. 

2 uchwały przychody budżetu również zwiększą się o 182.608,14 zł. Jeżeli chodzi o 

przychody, to w kwocie 71.673,14 zł. z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku 

środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące w 2020 roku. W kwocie 110.935,00 zł. zwiększą się przychody 

budżetu z tytułu wolnych środków. Również w związku z tymi zmianami, § 8  

otrzymuje nowe brzmienie ust.1 „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w kwocie 421.445,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań 

określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w kwocie 308.411,14 zł. Ust 2 „ustala się wydatki na realizację zadań 

określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 

204.707,00 zł.  

 

 w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany: 

1. w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się zakup 

materiałów i wyposażenia, 

2. w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się zakup usług 

remontowych i o kwotę 1.230,00 zł zwiększa się zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 

 w rozdziale 85153 dokonuje się następujące zmiany: 

1. o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 

2. o kwotę 18.090,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 

3. o kwotę 4.092,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki 

od nich naliczane, 

4. o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych 

(zakup materiałów i wyposażenia), 

5. o kwotę 5.700,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych 

(zakup usług pozostałych). 



Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 9.286,00 zł i z lat 

ubiegłych w kwocie 16.096,00 zł,  

 w rozdziale 85154 dokonuje się następujące zmiany:  

1. o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,  

2. o kwotę 24.091,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 

3. kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na realizacje zadań statutowych (zakup 

usług pozostałych), 

4. o kwotę 24.700,14 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych 

(zakup usług pozostałych). 

Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 24.256,14 zł i z lat 

ubiegłych w kwocie 22.035,00 zł, 

 

 w rozdziale 85219 dokonuje się następujące zmiany: 

1. o kwotę 38.880,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,  

2. o kwotę 6.703,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, 

3. o kwotę 953,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, 

4. o kwotę 1.271,00 zł zmniejsza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, 

 w rozdziale 85504 dokonuje się następujące zmiany: 

5. o kwotę 38.880,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,  

6. o kwotę 6.703,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, 

7. o kwotę 953,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy, 

8. o kwotę 1.271,00 zł zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, 

 w rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania zieleni (zakup energii). 

 

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta: 

 w rozdziale 75410 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł środki na wpłatę na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Gostyninie. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy w sprawie 

przekazania środków finansowych na ww. cel z Mazowieckim Komendantem 

Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.  

 w rozdziale 92120 zwiększa się o kwotę 21.205,00 zł przedsięwzięcie pn. 

„Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na 

remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej 

baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie”. Zmianę ujęto w 

Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

3. Przychody budżetu Miasta: 

 zwiększa się: 



1. o kwotę 71.673,14,00 zł z tytułu z niewykorzystanych w 2019 roku środków 

na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii przeznaczeniem na wydatki 

bieżące w 2020 roku, 

2. o kwotę 110.935,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych. 

 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz 

Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek 

Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski 

Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 

UCHWAŁA nr 157/XX/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 8 

 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2020-2034. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.  

  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, do pierwotnego 

projektu tej uchwały, były również jeszcze dołączone dwa kolejne, ale zmiany, które 

zostały w nich naniesione nie miały wpływu na ogólne kwoty zmieniające załącznik 

WPF. Rozszerzyliśmy również zapisy odnośnie niewykorzystanych środków w 

podanych okresach. W przedsięwzięciach został zmniejszony limit o kwotę       

29.050,55 zł. z uwagi na zawarcie kolejnych umów z wykonawcami projektu 

„Przyszłość zaczyna się dziś”. Oprócz zmian dokonanych uchwałą budżetową, 

nanieśliśmy zmiany dokonane Zarządzeniem Burmistrza z dnia 31 stycznia, gdzie 

plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 7.125,00 zł., z tytułu dotacji celowej z 

budżetu Państwa na wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych oraz 



koszty obsługi tego zadania również o kwotę  7.125,00 zł. tym zarządzeniem zostały 

również dokonane przeniesienia pomiędzy klasyfikacją budżetową. Przeniesiono 

kwotę 3.104,00 zł. z wydatków na Urząd Miasta, na wydatki związane z Promocją 

Miasta, kwotę 7.000,00 zł. na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w 

Urzędzie i kwotę 22.240,00 zł. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z zasiłków 

okresowych na pobyt mieszkańców w domach Pomocy Społecznej.     

 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz 

Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek 

Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski 

Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 

UCHWAŁA nr 158/XX/2020 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 9 

 

Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Protokół został do Państwa 

wysłany elektronicznie, czy są uwagi? 

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu.  

 

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco: 

 

Za – 15: Bryłka Katarzyna, Chojecka – Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz 

Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek 

Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski 

Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

 

Przeciw – 0 

 

Wstrzymało się- 0  

 



Protokół  z XVII sesji został przyjęty.  

 

Do punktu 10  

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Pan Radny Stanisław Wróblewski pytał o 

umowę z firmą Airly? -   Tak, umowa jest podpisana, w dniu 23 stycznia 2020 roku. 

Jest to odpłatne świadczenie przez firmę Airly na rzecz odbiorcy, usługi pobierania 

danych pomiarowych z sensorów  mierzenia jakości powietrza, będących własnością 

obiorcy, dalej zwanych sensorami. Jeżeli chodzi o koszty, to koszt obsługi dwóch 

sensorów strony ustalają w wysokości abonamentu kwartalnego jaki odbiorca będzie 

uiszczał za 2 sztuki sensorów na rzecz dostawcy w wysokości 360 zł., brutto 442.80 

zł., w skali roku 1771,20 zł., umowa podpisana jest do końca tego roku.  

Pan Stanisław Lewandowski pytał o rachunki za oświetlenie na wewnętrznych 

obszarach Spółdzielni Mieszkaniowej? – Odpowiedzi udzieli Pani Wiceburmistrz. 

 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Myślę, że takich danych o które Pan 

Radny prosi niestety nie mamy, mamy ogólne rachunki oświetlenia ulicznego, bo te 

obwody, które częściowo obsługują osiedla mieszkaniowe, są podłączone do 

oświetlenia ulicznego i takich danych o które Pan prosi nie posiadamy. Wcześniej 

udało nam się ustalić, że na Osiedlu Wojska Polskiego oświetlenie było podłączone i 

ustaliliśmy ilość opraw, które oświetlają tereny spółdzielni. Wtedy w uzgodnieniu ze 

spółdzielnią wystawialiśmy noty dla spółdzielni na obciążenie, czy zwrot kosztów 

poniesionych przez miasto na oświetlenie Osiedla Wojska Polskiego, ale nowy zarząd 

spółdzielni nie zgadza się z takim obciążaniem, uważają, że jest to niegodne z 

prawem, w związku z tym od nowego roku nie realizuje tych not księgowych, które 

my do tej pory wstawialiśmy.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Drugie pytanie – czy są konkretne rezultaty 

jeśli chodzi o Program Antysmog? -  Wszyscy obserwujemy badania na terenie 

miasta, wiemy jak wygląda sytuacja, ale chcę powiedzieć, że nie było takiego roku, w 

którym było tyle wniosków, złożonych o przyłącze gazowe co w tym roku. Polska 

Spółka Gazownicza przesłała nam sprawozdanie, że na koniec 2019 roku w 

Gostyninie jest wykonanych 630 przyłączy gazowych. Jestem w stanie przygotować 

informację, ile w skali roku przybyło nowych przyłączy, tylko wymaga to 

przeliczenia. Mieszkańcy coraz częściej podłączają się do gazu, korzystają z 

programu „Czyste Powietrze”, miasto nie obsługuje tego programu, ale pomaga w 

wypełnianiu wniosków i  z informacji z dnia wczorajszego, procedura przyznania 

środków finansowych będzie zdecydowanie szybsza niż do tej pory, będzie 

maksymalnie uproszczona. Aktualnie korzystam z Programu „Czyste Powietrze” i 

błyskawicznie mają być przyznane środki. Jeżeli chodzi o nasze działania, to 

przypominam, że przygotowujemy harmonogram dofinasowań dla mieszkańców 

Gostynina, w budżecie jest kwota 30.000,00 zł. i przypominam, że Pan radny mówił 

o tym, ale i my wszyscy, że tą kwotę należy zwiększyć. Co do efektów, myślę, że 



jeszcze chwilę przyjdzie poczekać, to wszystko, co teraz się dzieje w niedalekiej 

przyszłości zaprocentuje. Nie mamy Straży Miejskiej, mamy środki przeznaczone na 

dron,  wczoraj podczas konferencji pracownicy nasi rozmawiali z przedstawicielami 

firm, którzy takie usługi pełnią, poznaliśmy pewne sugestię, na co zwracać uwagę.  

 

Do punktu 11 

 

Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wpłynęły trzy pisma, wszystkie 

z Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwo je otrzymaliście na maila. Pierwsze 

pismo z 6 lutego 2020 r. dotyczy pozytywnej opinii, którą wydaje RIO w zakresie 

planowanej kwoty długu miasta Gostynina, drugie pismo również z 6 lutego, dotyczy 

pozytywnej opinii w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetowego i 

pismo z 14 lutego wskazujące, że uchwała nr 143/XVII/2019 Rady Miejskiej z dnia 

30 grudnia 2019 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 

2019 została wydana z nieistotnym naruszeniem art. 212 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych. Poproszę tutaj o słowo komentarza Panią 

Skarbnik. 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Na koniec roku otrzymaliśmy z 

Samorządowego Funduszu Dróg środki na dwa przedsięwzięcia, konkretnie 

„przebudowa skrzyżowań w ul. Prusa - Kochanowskiego” i „modernizacja ul. 

Kopernika”. W harmonogramie, który był załącznikiem do podpisanej z Wojewodą 

umowy, wydatki zaplanowane były na rok 2020, nie mniej jednak, te środki zostały 

przekazane do gminy w ubiegłym roku i należało je wprowadzić do budżetu. 

Powinny być wprowadzone po stronie dochodów  środki i żeby zrównoważyć budżet, 

takie mieliśmy wyjaśnienia ze szkolenia, które przeprowadziła Regionalna Izba 

Obrachunkowa i tak właśnie zrobiliśmy, że wprowadziliśmy środki po stronie 

dochodów. Zmniejszył się przez to nasz deficyt, ale tymi środkami nie można było 

pokryć deficytu jaki wystąpiłby w 2019 roku. Jeszcze jedna jednostka oprócz nas 

składała wyjaśnienia w trybie nadzoru w Kolegium w Warszawie, po złożeniu 

wyjaśnień Kolegium uznało, że jest to nieistotne naruszenie prawa.  

 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Czy Pan Burmistrz wie coś na temat końca pracy 

syndyka w ELGO, bo podobno kończy się praca z końcem lutego i ma przejąć to 

znów były właściciel?  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Żadna informacja nie wpłynęła do Urzędu.  

 

Adwokat Marcin Brzeziński – To o czym Pan Radny mówi nazywa się umorzeniem 

postępowania upadłościowego, taka ewentualność istnieje i wtedy faktycznie 

decyduje o tym Sąd, stosownym postanowieniem, ale na razie miasto nic takiego nie 

otrzymało.    

 



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - Pragnę przekazać 3 zaproszenia dla Państwa, 

z ostatnich godzin. Pierwsze zaproszenie jest na dzień jutrzejszy, na piątek na 

godzinę 14.30 80 rocznica pomordowania mieszkańców Gostynina i okolic, kolejne 

zaproszenie na Koncert z okazji Narodowego Dnia  Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

godzina 16:00 Sala Kolumnowa w Zamku, trzecie zaproszenie 2 marca godz. 10:00 

Złożenie Kwiatów Pod Tablicą Poświęconą Pamięci Podporucznika Henryka 

Jóźwiaka.    

 

Do punktu 12 

 

Zamknięcie obrad.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam XX sesję Rady 

Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

       

                                                                            Andrzej Hubert Reder  

  

 

 

 

 

 

        

 

       

 

     

 
 

 
 


