
    Protokół Nr XXII/2015 

z posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji
z dnia 29 października 2015 roku.

Stan – 15

Obecni –15

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10.00, a zakończono o godzinie 14.45.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Robacki – Otwieram obrady XXII sesji  Rady
Miejskiej  VII  kadencji.  Witam serdecznie  Burmistrza  Miasta  Pana  Pawła  Kalinowskiego,
witam  Wiceburmistrza  Pana  Pawła  Pachniewskiego,  witam  Panią  Skarbnik  Bożenę
Sokołowską, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, Pana Mecenasa Tomasza Stefaniaka,
witam zaproszonych gości, 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.



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wycofujemy z porządku obrad punkt
nr 16 „Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy”,  ponieważ komisje zaopiniowały wniosek
pozytywnie,  aby najpierw uchwałę  wysłać  do UOKIK-u,  natomiast  Pan Burmistrz  składa
wniosek:

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Szanowni Państwo prosiłbym o wprowadzenie pod
obrady Uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015 z uwagi na
zwiększenie  o  kwotę  45.700,00  zł.  dotację  podmiotową  dla  Publicznego  Przedszkola   o
nazwie „Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Tak i  ten  punkt  wprowadzamy w
miejsce punktu 16.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag odnośnie porządku.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za - 15    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. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta:

• Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie.

6. Ochrona zdrowia na terenie Gostynina.

• ARION – MED sp. z o.o.  Gorzewo,

• Wojewódzki  Samodzielny  Zespół  Publiczny  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  im.
Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.



• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIEDICUS,

• Wojewódzka  Stacja  Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego  oddział
Gostynin,

• NZOZ Szkol – med s.c.

       7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku

          szkolnym 2014/2015.

       8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.

       9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Burmistrza Miasta

         Gostynina Aktu Partnerstwa Miasta: Gostynin i Żnin.

      10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od

           nieruchomości na 2016 rok.

      11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

           transportowych.

      12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

      13. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego.

      14. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego.

      15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

      16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2015 rok.

   17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego

          zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2016 rok.

  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w tym do

      Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

20. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

21. Przyjęcie protokołu z  XVIII, XX, XXI sesji Rady Miejskiej.

22.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Sprawy różne.



24. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta Gostynina za okres od dnia 25 września 2015 roku do dnia 26 października 2015 roku,
treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Chciałem zapytać Panią Sekretarz,
ponieważ  na  Komisji  Statutowej  pytaliśmy,  czy  istnieje  możliwość  otrzymywania
sprawozdań Burmistrza nieco wcześniej?. Wiem, że nowy statut nie jest jeszcze przyjęty, ale
czy rozważaliście możliwość, żeby  takie sprawozdanie przekazywać do Biura Rady.

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Otóż dopóki nie będzie stosownego zapisu w statucie,
Pan Burmistrz będzie przekazywał sprawozdanie w dotychczasowej formie, odczytując je na
sesji Rady Miejskiej  w całości.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Padła
informacja w sprawozdaniu na temat czyszczenia rzeki Skrwy, chciałabym się zorientować na
którym odcinku i czy ma to związek z tym, że woda w rzece jest zanieczyszczona? i drugie
moje  pytanie,  na  jakiej  podstawie  zostały  oszacowane  wartości  działek  wystawianych  na
sprzedaż?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Tak jak czytałem w sprawozdaniu, jest to odcinek
800  metrów  od  oczyszczalni  ścieków  w  kierunku  centrum  miasta  i  ma  to  związek  z
odmulaniem rzeki,  czyli  są  to  czynności  związane  z  czyszczeniem rzeki.  Jeżeli  chodzi  o
sprzedaż działek,  wszystko związane jest z  wyceną rzeczoznawcy.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A czy ta
wycena jest aktualna, z którego roku?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Dokładnie nie wiem jaki to okres, ale jest to wycena
aktualna. 



Do punktu 4 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Do  Rady  Miejskiej  wpłynęły  4
interpelacje Radnego Michała Bartosiaka.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Odczytała interpelacje, treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czy  ktoś  ma  zapytania  do  Pana
Burmistrza?

Radna Magdalena Augustyniak – Moje pierwsze pytanie dotyczy przystanków, ostatnio na
sesji prosiłam o utworzenie przystanku na ul. Targowej i chciałabym się dowiedzieć, czy są
już jakieś podjęte decyzje w tym temacie?, drugie moje pytanie dotyczy siłowni plenerowej,
chciałabym  się  zapytać,  czy  kamery  znajdujące  się  na  budynku  MCK  obejmują  swoim
zasięgiem teren siłowni, w imieniu swoim i mieszkańców prosiłabym także o ustawienie w
tym miejscu ławek, stojaka na rowery i o zrobienie tam oświetlenia. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Chciałabym się zorientować, czy doszła już faktura za siłownię, abyśmy wiedzieli jaki jest
całkowity koszt tej inwestycji?

Radna  Wiesława  Radecka  –  W  imieniu  mieszkańców  Gostynina,  ponawiam  prośbę  o
przyznanie środków w budżecie na 2016 rok na remont drogi ul. Floriańskiej, uważam, że jest
to sprawa priorytetowa w porównaniu do placów zabaw. 

Radna Urszula Pieniążek – Czy działa już i jest zarejestrowana Spółdzielnia socjalna? 

Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie 22.



Do punktu 5 

Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta:

• Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie.

Prezes  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Karol  Podleśny  –  Przedstawił  informację  z
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, treść informacji stanowi załącznik do
protokołu. 

Do punktu 6 

Ochrona zdrowia na terenie Gostynina:

• ARION – MED sp. z o.o. Gorzewo.

Dyrektor Magdalena  Borowicz  – Proszę  Państwa  ARION –  MED  realizuje  umowy na
świadczenie  usług  medycznych  w  ramach  umów  zawartych  z  Narodowym  Funduszem
Zdrowia w zakresach:

- Leczenie Szpitalne,

- Rehabilitacja lecznicza,

- Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,

 - Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne kosztochłonne, 

- Stomatologia,

- POZ,

Obsługujemy  pacjentów  w  ramach  9  oddziałów  szpitalnych  jest  to:  Odział  Chorób
Wewnętrznych,  Odział  Kardiologiczny,  Oddział  Pulmonologiczny,  Odział  Intensywnej
Terapii,  Oddział  Ginekologiczno  –  Położniczy,  Pododdział  Neonatologiczny,  Oddział
Neurologiczny,  Odział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.  W ramach umowy na ambulatoryjne
świadczenia specjalistyczne zapewniamy dostęp do 13 poradni specjalistycznych. Umowa na
świadczenie ambulatoryjne specjalistyczne kosztochłonne to: tomografia komputerowa oraz
gastroskopia i kolonoskopia. Świadczenia stomatologiczne są udzielane w ramach 3 poradni,
stomatologicznej, ortodontycznej oraz protetycznej. Jeżeli chodzi o realizację tej umowy to
2014 rok zamknęliśmy na poziomie 102,5 % , wszystkie zakresy zostały wykonane zgodnie z
umową  i na zasadach które ta umowa określa, a jeśli chodzi o wszystkie zakresy, nie tylko



leczenie  szpitalne,  ale  także  specjalistkę,  stomatologię  i  POZ  statystycznie  wyszło  to
103,39 %.  Prognozy po 9 miesiącach  funkcjonowania Szpitala w tym roku wskazują na to,
że ten rok zamkniemy z podobnym wynikiem, a także nie ma zagrożeni , aby ten kontrakt nie
był wykonywany. Nie stosujemy marketingu, ten kontrakt, który zaproponował nam NFZ  w
100%  spełnia  oczekiwania  mieszkańców  naszego  Powiatu,  nie  mamy  potrzeby,  aby
wychodzić z samodzielną inicjatywą i promować te usługi. Wiem, że w regionie jest bardzo
duże  zapotrzebowanie  na  rehabilitację,  a  w związku  z  tym,  podjęliśmy działania,  aby tą
rehabilitację  usprawnić  i  przystosować  do  kontraktowania,  które  być  może  będzie  w
przyszłym roku. Od listopada tego roku fizjoterapia ambulatoryjna  była do tej pory udzielana
na ul.  3-go Maja, teraz zostaje przeniesiona do Szpitala,  ponieważ chcemy zaproponować
pacjentom inną, lepszą infrastrukturę oraz dogodniejsze warunki do wykonywania  ćwiczeń  i
polepszenia  swojego  stanu  zdrowia.  Jeżeli  chodzi  o  nowości  w Szpitalu,  to  od  września
zostało uruchomione centrum diagnostyki obrazowej i tomografię 16-nasto rzędową, która
wpłynie  na  lepsze  obrazowanie  wykonywanych  badań.  Nasi  pacjenci  mogą  korzystać  z
lepszego sprzętu, co wypłynie na cały proces diagnostyczny. Do zmian w listopadzie możemy
zaliczyć  także  usługi  gastronomiczne,  ponieważ  będzie  to  robiła  firma  zewnętrzna.  W
ubiegłym roku hospitalizowaliśmy około kilkudziesięciu pacjentów, w tym roku prognozy są
analogiczne,  zawsze wykonujemy kontrakt na poziomie,  jaki mamy w umowach i  nie ma
żadnego  zagrożenia  na  dzień  dzisiejszy,  żeby  on  nie  został  wyrobiony.  Codziennie
hospitalizujemy około  250-260 pacjentów,  najwięcej  w oddziale  chirurgicznym,  natomiast
pozostałe statystyki jeśli chodzi szczególnie o oddziały niezabiegowe są analogiczne do ilości
łóżek,  których  mamy 352 sztuki.  Zatrudniamy na  ten  moment  444  pracowników i  są  to
zarówno umowy o pracę jak i umowy kontraktowe, na dzień 30-go września 283 osoby, były
zatrudnione  w ramach  umowy o  pracę  z  tego  115  pielęgniarek  i  20  lekarzy,  na  umowy
cywilno – prawne – 161 osób w tym lekarzy 88, pielęgniarek  68. Staramy się  przygotować
szpital do kontraktowania w przyszłym roku.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji.   

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS.

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS Tadeusz Kozubski –
Przedstawił  informację  z  działalności  Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej
MEDICUS, treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 



• Wojewódzka stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział
Gostynin.

Pani Bożena Jóźwiak – Przedstawiła informację z działalności Pogotowia Ratunkowego w
Gostyninie, treść informacji stanowi załącznik do protokołu.

Radna Wiesława Radecka -  Mam pytanie, jakie czynności zostały podjęte w sprawie zgonu
chłopca- Wietnamczyka na terenie naszego miasta?,  czy ta Pani Doktor dalej wykonuje swoje
obowiązki w Łodzi, jaki jest tok tej sprawy?

Pani Bożena Jóźwiak –  Mogę poinformować Panią, że u Nas, ta Pani Doktor nie pracuje,
natomiast nie mam wiedzy na temat, czy pracuje w Łodzi, jeżeli ma Pani jakieś pytania w tej
sprawie, proszę kierować je do Dyrektora Szpitala w Łodzi. 

Radna  Wiesława  Radecka   -  A  czy  posiada  Pani  informacje  o  innych  zgonach,
spowodowanych przez tą Panią Doktor?

Pani Bożena Jóźwiak – Nie posiadam takich statystyk, to był jedyny przypadek. 

• NZOZ Szkol – Med s.c.

Kierownik Szkol  -  Med Grażyna Szczerbicka –  Przedstawiła  informację  z  działalności
NZOZ Szkol – Med s.c., treść informacji stanowi załącznik do protokołu.

• Wojewódzki  Samodzielny  Zespół  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Pani  Dyrektor  przesłała  pismo  w
którym  informuje,  iż  ze  względu  na  pełnienie  funkcji  Przewodniczącej  Rady  Powiatu
Gostynińskiego i zaplanowaną na dzień 29 października 2015 roku sesję Rady Powiatu, nie
może wziąć udziału w dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.   



Do punktu 7

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku
szkolnym 2014/2015.

Inspektor do spraw oświaty Grażyna Pączek – Przedstawiła informację o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Miasta Gostynina w roku szkolnym 2014/2015, treść informacji
stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji. 

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wpłynął  wniosek  Stowarzyszenia
YETI  w tej  sprawie  w dniu  1 czerwca.  Sprawa była  omawiana szczegółowo na  Komisji
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej i zaproponowano, aby w załączniku do
uchwały  wprowadzić  zmiany:  tj.  w  §  6  Statutu  ust.1  wykreślić  zapis  „oraz  organizacji
społecznych”,  a  także  w  ust.3  wykreślić  zapis  „Doradca  MRM może  wnosić  do  Urzędu
Miasta Gostynina o zwrot kosztów związanych z pełnieniem swoich obowiązków”, natomiast
do § 7  należy dopisać „ w wysokości nie więcej niż 1% środków zaplanowanych na zakup
materiałów, usług i wyposażenia”.  Jeżeli nie będzie sprzeciwu, przystąpimy  do głosowania
tej uchwały wraz z poprawkami.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag. 

Za podjęciem uchwały z autopoprawkami głosowano następująco:

Za- 15 Przeciw – 0 Wstrzymało się - 0 

UCHWAŁA NR 101/XXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Burmistrza
Miasta Gostynina Aktu Partnerstwa Miasta: Gostynin i Żnin. 

Opinia komisji:

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 15 Przeciw – 0       Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 102/XXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od
nieruchomości na 2016 rok.

Opinia Komisji:

Komisja Spraw Obywatelskich Zdrowia i  Pomocy Społecznej  – opinia pozytywna wraz w
wnioskiem.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z wnioskiem.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Szanowni Państwo, chciałam zgłosić do projektu
uchwały w sprawie  określenia  wysokości  stawek podatku od nieruchomości  na  2016 rok
uwzględnione przez Burmistrza autopoprawki: 

• W §1 ust. 1 pkt. 1 litera a) stawkę 0,80 zł. zmienia się na stawkę  0,79 zł. 

• W § 1 ust. 1 pkt. 2 litera b) stawkę 19,95 zł. zmienia się na stawkę 19,72 zł. 

• W § 1 ust. 1 pkt. 2 litera c) stawkę 10,65 zł. zmienia się na stawkę 10.53 zł. 



• W § 1 ust. 1 pkt. 2 litera d) stawkę 4,63 zł. zmienia się na stawkę 4,58 zł. 

• W § 1 ust. 1 pkt. 2 litera e) stawkę 7.66 zł. zmienia się na stawkę 7,57 zł. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami głosowano następująco:

Za – 15 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 103/XXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

Opinie komisji:

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za – 15       Przeciw -0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 104/XXII/2015 została podjęta i sanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 12

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Opinie Komisji:

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z wnioskiem: W § 4
dopisuje  się  zapis  w  brzmieniu  „Opłaty  od  posiadania  psów  nie  pobiera  się  z  tytułu
posiadania  psów  trwale  oznakowanych  czipem,  mikroprocesorem,  tatuażem  i  poddanych
zabiegowi sterylizacji na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza weterynarii”.

Radny Zbigniew Chorążek –  Panie Przewodniczący zastanawiam się, czy sformułowanie
„czipem,  mikroprocesorem,  tatuażem”  nie  powinno  być  łamane,  a  nie  po  przecinku,  bo
wykonuje się albo czip, albo mikroprocesor, albo tatuaż.

Adwokat  Tomasz  Stefaniak –  Nie  powinno  być  zapisane  po  przecinku.  Można  wpisać
czipem /mikroprocesorem lub tatuażem zamiast przecinków, albo któreś z określeń wykreślić.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dobrze,  czyli  zapis  zmieniamy z
„ czipem, mikroprocesorem, tatuażem” na zapis „ czipem /  mikroprocesorem lub tatuażem”.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Za przyjęciem wyżej wymienionej poprawki głosowano następująco:

Za – 15               Przeciw – 0          Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 15                   Przeciw – 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 105/XXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 13

Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego. 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – informację przyjęto.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – informację przyjęto.

Treść informacji o wymiarze podatku rolnego stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do informacji o podatku rolnym na 2016 rok. 

Za przyjęciem informacji o wymiarze podatku rolnego na 2016 rok głosowano następująco:

Za – 15 Przeciw – 0       Wstrzymało się - 0 

INFORMACJA została przyjęta.

Do punktu 14

Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego.

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – informację przyjęto.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – informację przyjęto.

Treść informacji o wymiarze podatku leśnego stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do informacji o podatku leśnym na 2016 rok. 



Za przyjęciem informacji o wymiarze podatku leśnego na 2016 rok głosowano następująco:

Za – 15 Przeciw – 0       Wstrzymało się - 0 

INFORMACJA została przyjęta.

Do punktu 15

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Opinia Komisji:

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

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 14 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 1 

UCHWAŁA NR 106/XXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 16 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2015
rok. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Tą  uchwałę  dzisiaj  zgłosił  Pan
Burmistrz.  Wczoraj  na  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dostaliśmy  uzasadnienie,
przypomnę, że dotyczy to  przekazania subwencji oświatowej na Niepubliczne Przedszkole. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 



Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 15       Przeciw - 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 107/XXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 17

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla
samorządowego  zakładu  budżetowego  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w
Gostyninie na 2016 rok. 

Opinia Komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 15 Przeciw - 0    Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 108/XXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

               (po przerwie...)

Do punktu 18

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w
Gostyninie. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Odczytała protokół z posiedzenia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądów
Powszechnych z dnia 22 października 2015 roku, treść protokołu stanowi załącznik. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Zanim przejdziemy do głosowania nad
wyborem ławników to najpierw musimy powołać Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzi
głosowanie nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie i Sądu Okręgowego
w Płocku. Proszę o zgłaszanie kandydatur.

Radny  Tadeusz  Majchrzak  zgłosił  kandydaturę  Radnej  Małgorzaty  Rędzikowskiej  –
Mystkowskiej. 

Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska wyraziła zgodę. 

Radny Zbigniew Chorążek zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Markusa.

Radny Krzysztof Markus wyraził zgodę. 

Radna Urszula Pieniążek zgłosiła kandydaturę Radnego Jana Głodowskiego.

Radny Jan Głodowski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zgłaszam wniosek o zamknięcie listy. 

Za zamknięciem listy głosowano następująco: 

Za – 15 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0 

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Jan Głodowski.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Ogłaszam 5 min.  przerwy w celu
przygotowania kart do głosowania i regulaminu głosowania.

(po przewie...)

Członek  Komisji  Skrutacyjnej  Krzysztof  Markus  –  Odczytał  regulamin  głosowania
wyboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie  -  treść  regulaminu
stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przypominam, że najpierw głosujemy
na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie. 



Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Głodowski - rozdał karty do głosowania.  

Wydanych kart - 15 sztuk. 

Głosowało 15-stu  Radnych. 

Głosowanie  odbyło  się  poprzez  wywoływanie  przez  Wiceprzewodniczącą  Komisji
Skrutacyjnej  Radną Małgorzatę Rędzikowską – Mystkowską  wg listy  obecności  radnego,
który  podchodzi  do  urny  i  w  obecności  Komisji  Skrutacyjnej  wrzuca  do  niej  kartę  do
głosowania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 5 min. przerwy. 

(po przerwie...)

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Jan  Głodowski  -   Odczytał  protokół  Komisji
Skrutacyjnej wybranej na XXII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2015 roku dla
ustalenia  wyników  głosowania  w  sprawie  wyboru  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w
Gostyninie – protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Do Sądu Rejonowego w Gostyninie na ławnika wybrana została:

• Hanna Pruszyńska – 15 głosów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Odczytał  treść uchwały w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie. 

(Obrady opuścił Radny Krzysztof Markus)

Za podjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za – 14      Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 109/XXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 19 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku
w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Wnioskuję,  aby  skład  Komisji
Skrutacyjnej był ten sam.

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:

Za – 14 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Ogłaszam 5 min.  przerwy w celu
przygotowania kary i regulaminu głosowania. 

                                    (po przerwie...)

Członek  Komisji  Skrutacyjnej  Krzysztof  Markus  –  Odczytał  regulamin  głosowania
wyboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie  -  treść  regulaminu
stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Głodowski - rozdał karty do głosowania.  

Wydanych kart - 15 sztuk. 

Głosowało 15-stu  Radnych. 

Głosowanie  odbyło  się  poprzez  wywoływanie  przez  Wiceprzewodniczącą  Komisji
Skrutacyjnej  Radną Małgorzatę Rędzikowską – Mystkowską  wg listy  obecności  radnego,
który  podchodzi  do  urny  i  w  obecności  Komisji  Skrutacyjnej  wrzuca  do  niej  kartę  do
głosowania. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki - Ogłaszam 5 min. przerwy. 

                                (po przerwie...)

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Jan  Głodowski  -   Odczytał  protokół  Komisji
Skrutacyjnej wybranej na XXII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2015 roku dla
ustalenia  wyników  glosowania  w  sprawie  wyboru  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w
Gostyninie – protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Do Sądu Okręgowego w Płocku na ławników wybrano:

• Jerzy Bogdan Bartosiak – 13 głosów.

• Sylwester Górski – 11 głosów. 

• Maria Maciejewska – 13 głosów.

• Dariusz Mikulski -  11 głosów.

Do Orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
wybrano: 

• Bogumiła Alicja Lewandowska – 14 głosów.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Odczytał  treść uchwały w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 14      Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 109/XXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 20

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odczytał informację o oświadczeniach
majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Gostyninie, wg. stanu na dzień 31
grudnia 2014 roku oraz w terminie  30 dni  od dnia  złożenia  ślubowania,  treść informacji
stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Odczytała  informację z  Urzędu Skarbowego z analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym, treść informacji stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 21

Przyjęcie protokołu z XVIII, XX, XXI sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za przyjęciem protokołu z XVIII, XX, XXI sesji głosowano następująco:

Za - 15           Przeciw - 0 Wstrzymało się – 0

Protokoły zostały przyjęte.

Do punktu 22

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy Pan Radny Bartosiak życzy sobie
odczytania odpowiedzi na wszystkie interpelacje?

Radny Michał  Bartosiak –  Poproszę tylko o odczytanie interpelacji  odnośnie budynków
na ul. 3-go Maja.



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Poproszę Panią Wiceprzewodniczącą o
odczytanie odpowiedzi. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Odczytała  treść  odpowiedzi  na  interpelację  w przedmiocie  „Termomodernizacja  i  remont
komunalnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  3-go  Maja  14  wraz  z  montażem instalacji
umożliwiającej zasilanie w c.o. i c.w.u. komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3-go
Maja 12 i 12B”, która stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Michał Bartosiak – Z tej informacji, którą dostałem od Państwa wynika, że nie damy
rady z termomodernizacją i remontem tych budynków, ponieważ w efekcie musimy przenieść
lokatorów do lokali  zastępczych,  których  nie  mamy i  moje  pytanie  ile  jest  rodzin,  które
zamieszkują te budynki, może warto byłoby pomyśleć, aby tych budynków nie remontować, a
lepiej pomyśleć o budowie nowych od podstaw.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Co do budowy, mam nadzieję że w przyszłym roku
rozpoczniemy, oczywiście za zgodą Państwa Radnych, budowę  bloku socjalnego, który jest
już przewidziany od dawna,  w pewnej  części  są  zabezpieczone środki  na  tą  inwestycję  i
wykonany projekt na tą budowę. Blok socjalny, będzie miał 60 lokali socjalnych, więc jest to
kosztowna inwestycja,  powyżej  6.000.000,00 zł.,  jest  przyznane  dofinansowanie  z  Banku
Gospodarstwa Krajowego i mam nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczniemy tą inwestycję,
a ważne jest  to,  iż do 2017 roku właściwie musimy rozpocząć budowę, aby nieprzepadły
środki z dofinansowania. 

      

Radny Michał Bartosiak – Czyli plany są takie, aby przenieść tam tych mieszkańców?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Planu jeszcze nie ma, ale będziemy rozważać taką
ewentualność. Informację ile rodzin tam zamieszkuje podam przy dalszych odpowiedziach. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Przechodzimy  do  odpowiedzi  na
zapytania.



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Radna Małgorzata Redzikowska – Mystkowska –
pytała o wycenę nieruchomości, czy jest aktualna? -  Wycena jak najbardziej jest aktualna,
została wykonana 29 czerwca 2015 roku.  

Radna Magdalena Augustyniak pytała, czy kamery zamontowane na budynku MCK obejmują
swym zasięgiem siłownię  plenerową,  a  także  o możliwość  ustawienia  ławek,  oświetlenia,
stojaka na rowery w tym miejscu? - Jeżeli chodzi o kamery, to te usytuowane przy MCK nie
obejmują akurat  terenu siłowni pod chmurką.  Jest  jeszcze jedna kamera w pobliżu,  która
znajduje się przy budynku  Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, ale z racji na odległość i
rosnące w pobliżu drzewa, zasłaniające widoczność, także nie obejmuje ona tego miejsca. Co
do ławek, stojaka na rowery, jak również oświetlenia, zostały już podjęte prace, oświetlenie
prawdopodobnie będzie zamontowane w przyszłym tyg., podobnie ławki i stojak. 

Radna  Małgorzata  Rędzikowska-  Mystkowska  pytała  również  o  fakturę  za  siłownię
plenerową,  czy  ona  już  doszła?  -    Tak,  faktura  wczoraj  wpłynęła  do  Urzędu,  czyli  28
października,  koszt  zgodnie  z  udzieleniem  zamówienia,  to  18.942,00  zł.,  przypomnę,  że
zabezpieczono środki 35.000,00 czyli pozostaje 16.058,00 zł. i tutaj wyrażę swoją sugestię, iż
chciałbym, aby te środki, które pozostały przeznaczyć na dalsze zakupy urządzeń, które mają
wchodzić w skład siłowni plenerowej, aby bardziej ten teren uatrakcyjnić. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  -  Mystkowska  –
Wspominaliśmy też, żeby ewentualnie rozdzielić na dwie części i wstawić w drugim miejscu
kilka urządzeń. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Taka możliwość też jest, chodzi przede wszystkim o
to, aby pozostałe środki były przeznaczone na zakończenie tej inwestycji.  Radna Wiesława
Radecka prosiła o przyznanie środków na remont ul. Floriańskiej ?- Też jestem zdania, że ta
ulica  wymaga  natychmiastowej  modernizacji,  spróbujemy  w  2016  roku  środki  na  tą
inwestycję  zaplanować,  chociaż nie  ukrywam, że  będzie  to  kosztowna inwestycja.  Do tej
drogi należy opracować projekt budowlany, w tej chwili taki projekt wykonywany jest przy
ul. Stodólnej. Radna Urszula Pieniążek pytała, czy jest zarejestrowana Spółdzielnia Socjalna?
- Poproszę o odpowiedź Pana Burmistrza Pachniewskiego w tej kwestii jak również w kwestii
przystanku na ul. Targowej.

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski -  Radna Magdalena Augustowska zadała na
ostatniej  sesji  kilka  pytań,  dotyczących  funkcjonowania  PKS-u  -  Tak  jak  Państwu
powiedziałem, jeszcze w trakcie trwania sesji zaplanowane było spotkanie z PKS-em, do tego
spotkania doszło szybko po sesji. W trakcie rozmów PKS zmienił trasę jednego z połączeń,
niestety  przystanek  na  ul.  Targowej  rzeczywiście  nie  znalazł  się  w  rozkładzie,  ponieważ
wjazd  jest  tam   ograniczony,  do  3,5  tony,  stąd  PKS  zaproponował,  aby  przystanek
zlokalizować przy ul.  Szkolnej  i  Krośniewickiej.  W przeciągu dwóch tyg.  ten  przystanek



zaczął  funkcjonować,  mieszkańcy  już  z  niego  korzystają.  Razem  z  Panem  Radnym
Głodowskim  i  Panią  Urszulą  Pieniążek,  dzień  przed  otwarciem  linii  na  tej  trasie,
rozmawialiśmy  z  mieszkańcami,  którzy  byli  zadowoleni  ze  zmiany  trasy.  Jednocześnie
podjęliśmy działania, aby taki przystanek w przyszłości znalazł się na ul. Targowej, podjęte
zostały rozmowy z Zarządem Dróg. Jest tutaj potrzebna także zgoda PKS-u, który jest oporny,
ale  mamy  nadzieję,  że  w  przyszłym  roku  po  przedłużeniu  umowy  ten  temat  będzie
definitywnie rozwiązany. Odnośnie zarejestrowania Spółdzielni Socjalnej o którą pytała Pani
Radna Urszula  Pieniążek,   odpowiem tak  – Spółdzielnia  została  zgłoszona do rejestru w
okresie wakacji, na tą chwilę Spółdzielnia jest wzywana do uzupełnienia tego  zgłoszenia, ale
kiedy  zostanie  zarejestrowana  tego  dokładnie  nie  wiadomo.  Problemem  jest  to,  że  w
międzyczasie  zmienia  się  skład  wśród  członków  Spółdzielni.  My ją  wspieramy i  dobrze
byłoby, aby jak najszybciej zaczęła funkcjonować w mieście.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski   -  Chciałem  tylko  dopowiedzieć,  w  kwestii
termomodernizacji budynku przy ul. 3-go Maja, że zamieszkuje tam osiem rodzin. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Co do
Spółdzielni Socjalnej to mam pytanie, czemu nie były podjęte próby, aby pozyskać środki na
jej otwarcie?

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski -  Ponieważ nie jest zarejestrowana i nie może
na razie podejmować żadnych działań.

 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Ale
przecież przy tworzeniu Spółdzielni można już wystąpić o środki finansowe.

Wiceburmistrz  Miasta  Paweł  Pachniewski  –  Miasto  nie  organizuje  prac  Spółdzielni,
bardziej związane jest, to z MOPS-em, natomiast są osoby, które ją wspierają i mam nadzieję,
że uda im się takie środki pozyskać, jeśli tylko będzie taka możliwość.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Stwierdzam,  że  zostały  udzielone
odpowiedzi na zapytania, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, uwagi?



Radny Jan Głodowski – Prosiłbym o odczytanie odpowiedzi na pozostałe trzy interpelacje,
ponieważ była odczytana tylko jedna odpowiedź, a chcielibyśmy zapoznać się z pozostałymi. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –
Odczytała  odpowiedzi  na  interpelacje  dotyczącą  usunięcia  Modelarni  z  MCK,  budowy
wysokiego ogrodzenia pomiędzy sklepem Netto, a komunalnym budynkiem wielorodzinnym
przy  ul.  3-go  Maja  27  oraz  schroniska  w  Kotliskach  –  treść  odpowiedzi  na  interpelacje
stanowi załącznik do protokołu. 

Radny  Michał  Bartosiak  –  Na  najbliższą  Komisję  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  będą
zaproszeni przez nas modelarze. 

Wiceburmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Proszę  Państwa  w  kwestii  Modelarni,  na
poprzedniej sesji wypowiadałem się już i powiem tylko tyle, rzeczywiście Pan Dyrektor nie
miał  możliwości,  aby  Modelarnie  dalej  utrzymywać  w  tym  miejscu  i  myślę,  że,  to  nie
spodobało się Modelarzom, dlatego nie zgodzili się na inną lokalizację. Do dnia dzisiejszego
nie mogą się porozumieć w tej sprawie, mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się
spotkać  zarówno  z  Dyrektorem,  jak  i  z  Modelarzami  i  wypracować  stanowisko,  które
zadowoli obydwie strony. 

Radny Michał Batosiak – Chciałem się odnieść do odpowiedzi na interpelację, dotyczącą 
budowy ogrodzenia przy sklepie Netto, ponieważ jest tutaj powiedziane, że Radni IDG nie 
określili się jakie zastosowanie i założenie miałaby mieć wyżej wymieniona budowla. W 
Uchwale Budżetowej w miesiącu styczniu, przeznaczone były środki w kwocie 11.100,00 zł. i
jest tam dokładnie zapisane jak ma wyglądać to ogrodzenie, jeżeli Państwo mają ochotę to 
proszę sobie poczytać. Prosiłbym o kopię kosztorysu, który dwukrotnie przekracza 
przeznaczoną na to ogrodzenie kwotę. Dopowiem jeszcze, iż  na XII sesji w maju pytałem jak
wygląda sytuacja z tą inwestycją, dostałem informację, że do końca sierpnia będzie ona 
zrealizowana.  Natomiast co do stanowiska konserwatora zabytków, wiem, że musimy liczyć 
się z jego opinią, ale nie od dziś wiadomo, że w budynku przy ul. 3-go Maja 27 znajdują się 4 
freski ścienne z końca XIX wieku, które  nie zostały jeszcze całkowicie odkryte, ale już ta 
cześć, która jest widoczna świadczy o ich olbrzymiej wartości artystycznej, kulturalnej i 
historycznej. Moim i mieszkańców zdaniem, są one zagrożone z powodu dużego 
zawilgocenia, budynek nie jest ogrzewany, brakuje w nim właściwej wentylacji, mieszkania 
ogrzewane są grzejnikami elektrycznymi i nie mają możliwości pozbycia się wilgoci, freski 
więc cały czas niszczeją, a my tracimy je bezpowrotnie. Od momentu zasiedzenia gruntu, 
mieszkańcy próbowali zainteresować tematem poprzednie władze, zwracali się także do 
Gazety Lokalnej w tej  sprawie, ale jedynym efektem była wizyta konserwatora zabytków. W 
związku z tym mam następujące pytanie, czy miasto zainteresowane jest zabezpieczeniem i 



konserwacją fresków, znajdujących się w budynku 3-go Maja 27, jakie działania zamierza 
podjąć w tym celu  i czy MTBS jako spółka podlegająca miastu, jest w stanie podjąć działania
mające na celu podjęcie działań zlikwidowania wilgoci, tak, aby freski nie ulegały niszczeniu,
a przy okazji poprawiając komfort życia mieszkańców.

Wiceburmistrz Miasta Paweł Pachniewski – Proszę Państwa, razem z Burmistrzem  Panem
Pawłem Kalinowskim  mamy świadomość,  że  taki  skarb  tam się  znajduje,  bo  trzeba  to
oceniać  w  takich  właśnie  kategoriach.  Widzieliśmy  ten  fresk,  dostaliśmy  również  jego
fotografię na płycie, podjęliśmy rozmowę z Panią konserwator, która również ma świadomość
tego co tam się znajduje. Myśleliśmy o tym, aby gdzieś przenieść ten fresk, ale byłoby to
bardzo kosztowne, a dodatkowo jeszcze należy znaleźć odpowiednie miejsce do usytuowania
tego, warto byłoby poszukać sponsorów w tej kwestii. 

Radny Michał Bartosiak - Generalnie, chodzi mi o to, że prawo działa w tym przypadku w
jedną stronę, ponieważ konserwator stawia nam warunki, co do ogrodzenia, które znajdować
się będzie na zewnątrz, natomiast to co jest w środku budynku, jakby konserwatora już nie
interesuje.  

Do punktu 23

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Czy  ktoś  z  radnych  ma  jakieś
oświadczenia, komunikaty?

Radna Wiesława Radecka – Chciałabym na najbliższą sesję lub komisję uzyskać wykaz, ile
jest budynków wpisanych do rejestru zabytków?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Chciałem  wydać  oświadczenie,
ponieważ  wpływają  do  mnie  pytania,  dotyczące  Kina  w  Gostyninie,  czy  Radni  Rady
Miejskiej i Ja osobiście wyrażałem opinie na temat zmiany nazwy  z „Kino Warszawa” na
„Kino Siemowit”?. Chciałem oświadczyć, iż Ja, takiej opinii nie wydawałem, we własnym
imieniu, ani w imieniu radnych. Mieszkańcy są zbulwersowani, że historyczna nazwa Kina
Warszawa,  została  zmieniona.  Swoje  oświadczenie  kieruję  do  Pana  Burmistrza,  bo
najprawdopodobniej za jego zgodą ta nazwa została zmieniona.    



Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  To  jest  decyzja  Pana  Dyrektora,  on  zarządza
Miejskim Centrum Kultury.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  -
Uważam, że jeśli prowadzone były konsultacje na temat zmiany nazwy kina, to powinny być
one prowadzone w szerokim zakresie, a nie na forum internetowym, bo Miasto Gostynin, to
nie tylko młode osoby, korzystające z potarli społecznościowych, ale również są to osoby
starsze, które mają sentymentalne wspomnienia z Kinem. Mój wniosek jest taki, że zmiana tej
nazwy powinna być jeszcze raz przeanalizowana.    

Radny Jan Głodowski  - Proszę Państwa, jest Dyrektor MCK  i nie wiem, czy my w ogóle
powinniśmy dyskutować na temat, czy ta nazwa, nam się to podoba, czy też nie, uważam, że
zajmowanie się tego typu sprawami jest zbyteczne, ponieważ to są kompetencje Dyrektora.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Miejskie  Centrum  Kultury  jest
jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Gostynin i radni mają prawo wiedzieć co się tam
dzieje i za czyją zgodą.

Do punktu 24   

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -   Zamykam obrady XXII sesji Rady
Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Spisała:

Julita Pilichowicz.  Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 



         

 



  


