
Protokół Nr XXXIII/2016 
z posiedzenia XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia   

11 kwietnia 2016 roku.

Stan – 15
Obecni –15
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10.00,  zakończono o godzinie 13.00.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram  obrady  XXXIII  sesji  Rady
Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam  Wiceburmistrza Pana
Pawła Pachniewskiego, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Panią Sekretarz Hannę
Adamską, witam Pana Mecenasa Marcina Brzezińskiego, witam Prezesów Spółek MTBS i PEC,
koleżanki  i  kolegów  radnych,  witam  media,  pracownice  biura  rady  miejskiej  i  wszystkich
przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał proponowany porządek sesji. 

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. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Działalność spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
6. Działalność spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  warunków i  trybu finansowania  rozwoju  sportu

przez Gminę Miasta Gostynina.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zaktualizowanego  Programu  usuwania  wyborów

zawierających azbest  z obiektów zlokalizowanych w mieście  Gostyninie w latach 2008-
2032.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina.



10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na
remont ul. Zakładowej w Gostyninie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  opracowania aktualizacji „Założeń do Planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie przeprowadzonej
kontroli.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania do zamówienia niezależnej  opinii  prawnej  w
sprawie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina.

14. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową  Miasta Gostynina na rok 2016.
15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z

dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
16. Podjęcie  uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Gostyninie

kontroli prawidłowości naliczanych opłat za zajęcie pasa drogowego w latach 2010-2016.
17. Przyjęcie protokołu z XXIX, XXX, XXXI sesji Rady Miejskiej. 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od  dnia 4 marca 2016 roku do 7 kwietnia 2016 roku. 

(przybyła Radna Martyna Krawiecka)

Radna Magdalena Augustyniak – Mam pytanie odnośnie umowy najmu, mówił Pan Burmistrz, że
została podpisana umowa najmu przy ul. Płockiej na sklep z częściami motoryzacyjnymi, podana
była kwota 138 zł., a z czego wynikała tak niska kwota i jaka jest wielkość lokalu? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Sprawdzę to i udzielę odpowiedzi, ale najprawdopodobniej
kwota wynika z zarządzenia  Burmistrza.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  -   Jeśli  w
ramach  zarządzenia,  to  czy  takie  nieruchomości  nie  powinny  być  wynajmowane  w  drodze
przetargu?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  - Odpowiem potem. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Mam pytanie do Pana Burmistrza, odnośnie kanalizacji na Zatorzu,
ponieważ ze sprawozdania, które Pan przytoczył wynikało, że 4 przepompowanie  są nieczynne, ale
wiem z rozmowy z pracownikiem, że w piątek był odbiór kanalizacji, także nie wiem czy to jest
aktualne? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  - Sprawozdanie, które przedstawiłem jest do 7 kwietnia,
także mogło coś ulec zmianie.  

Radny Tadeusz Majchrzak – A czy jest oficjalny termin, kiedy będzie można się przyłączyć?



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Musimy się skontaktować z nową Panią Prezes,  także
udzielę odpowiedzi później.

Do punktu 4 

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wpłynęło 7 interpelacji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  odczytał  interpelacje  -  treść  interpelacji  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Czy jest znany termin, kiedy będzie równiarka na osiedlu Zatorze,
ponieważ stan dróg po zimie jest fatalny?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  W związku ze
zbliżającym się sezonem wakacyjnym mam pytanie, czy na Dybance planowane są jakieś działania,
chodzi o jezioro i plażę? 

Radny Stanisław Pieniążek – Mam dwa pytania dotyczące oświetlenia miejskiego. Dwa miesiące
temu na  sesji,  podjęta  była  uchwała  intencyjna,  dotycząca  modernizacji  oświetlenia  ulicznego,
temat ten jest istotny z racji możliwości osiągnięcia  dofinansowania. Na dzisiaj wiemy, że nastąpiła
weryfikacja  harmonogramów  naborów  i  ustalono  termin  na  wrzesień  2016  roku.  Około  80%
oświetlenia nie jest własnością miasta lecz Energetyki i mam pytanie czy zostały podjęte jakieś
prace w Urzędzie na ten temat i jaki jest stan zaawansowania?. Na tej samej sesji 18-go lutego,
mówiłem  o  możliwości  dofinansowani  na  oświetlenia  wnętrzowe,  oświetlenie  publiczne
prowadzone  przez  samorządy i  wskazywałem między innymi  na  możliwość  dofinansowania  w
budynkach użyteczności publicznej takich jak sale gimnastyczne, ponieważ są to pomieszczenia w
których  funkcjonuje ciągle oświetlenie rtęciowe, dające nam jedynie straty i w związku z tym, czy
miasto jest  zainteresowane tą modernizacją? 

Radna Magdalena Augustyniak – Mam pytanie dotyczące parkingu przy Przedszkolu nr 2, co się
dzieje z tą inwestycją, ponieważ słyszałam, że prawdopodobnie ma się to rozpocząć we wrześniu, a
czy nie można byłoby przesunąć tego na wcześniejszy termin np. w okresie wakacyjnym, kiedy nie
będzie tam dzieci?. Drugie moje pytanie - do kogo należy ulica Wspólna, czy do miasta, czy do
powiatu? i trzecie pytanie - czy miasto posiada działki na osiedlu Zalesie, a jeżeli tak, to proszę o
podanie numeru działki i wielkości.

Radny Krzysztof  Markus  -   Mam trzy pytania  do  Pana Burmistrza:  Czy miasto  podjęło  lub
planuje  podjąć  działania,  które  miałyby na  celu  poprawę bezpieczeństwa na  skrzyżowaniu  ulic
Legionów  Polskich  i  ul.  Kościuszki?,  kolejne  pytanie,  dotyczy  stanu  realizacji  planowanej
inwestycji budowy chodnika na ulicy Spacerowej i ostatnie pytanie dotyczy stanu przyłączy do
nowo  wybudowanej  instalacji  sanitarnej,  można  podać  procentowo  lub  ilościowo,  chodzi  o
ul. Zatorze i ul. Zamkową? 

Radna Urszula Pieniążek – Chciałabym zapytać o możliwość postawienia toalety przy cmentarzu
przy ul.  Ostatniej?,  a  także  mam pytanie  o odpady komunalne  przy działkach na Bratoszewie,
ponieważ tam na jednej działce powstało składowisko śmieci?

Radna Wiesława Radecka -  Mam pytanie do Pana Burmistrza co z progami zwalniającymi na ul.
Żytniej, ten temat był już poruszany wcześniej?



Radny Witold Dalkowski -  Czy nie moglibyśmy chociaż na jednej z dróg miejskich  np. na ul.
Ziejkowej, postawić próg zwalniający przed przejściem dla pieszych, żeby ograniczyć prędkość i
zwiększyć bezpieczeństwo, a gdyby ten pomysł się sprawdził wówczas można i na innych ulicach
zastosować to rozwiązanie.

Odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.    

Do punktu 5 

Działalność spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Prezes Spółki Szymon Nieć – Szanowni Państwo, w tej chwili nasza spółka wchodzi w okres letni,
więc  powoli  zaczynamy  odłączać  odbiorców  i  podejrzewam,  że  w  okresie  końca  kwietnia,
wyłączymy wszystkich odbiorców, którym dostarczamy ciepło, pozostanie nam dostarczanie ciepła
do węzłów, celem podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jeżeli chodzi o stan instalacji, to byliście
Państwo  u  nas  na  komisji  wyjazdowej.  Co  do  najbliższych  planów  -  stoimy  przed  planem
przyłączenia ciepła do Starej  Betoniarni, w najbliższym czasie będziemy się przygotowywać do
tego.  Zrobimy to  własnymi  siłami,  ponieważ  mamy do tego  odpowiednią  kadrę,a  spadną  nam
wówczas koszty wykonawstwa. W przyszłym roku chcielibyśmy wymienić kocioł na WR10, w tym
roku wykonamy prace przygotowawcze, takie jak projekt, pozwolenie na budowę, a te procedury
przygotowawcze są czasochłonne, w tej chwili szukamy najkorzystniejszej formy finansowania. Z
tej  racji,  że  kocioł  miałowy  nie  jest  kotłem  ekologicznym,  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony
Środowiska  nie  przyzna  nam  50%  umorzenia,  dlatego  musimy  wybrać  najbardziej  optymalną
wersję finansowania dla tej inwestycji. Stan pracowników się nie zmienił, nowych odbiorców nie
przybyło. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionej informacji o działalności spółki. 

Do punktu 6  

Działalność spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Prezes  Spółki  Konrad  Wilkanowicz  –  Przedstawił  informację  z  działalności  spółki  Miejskie
Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  sp.  z  o.o.  -  treść  informacji  stanowi  załącznik  do
protokołu. 

Radny  Stanisław  Pieniążek  –  Na  początku  swojego  wystąpienia  wspominał  Pan  Prezes  o
wyburzeniu na ulicy Armii Krajowej 35 a, który to jest budynek?

Prezes Spółki Konrad Wilkanowicz -   To jest  budynek, który stoi prostopadle jak się stoi  na
terenie podwórza, gdzie znajdują się garaże, znajduje się on, na tyle boiska szkoły.  

Radny Stanisław Pieniążek – A czy jest coś planowane na tym terenie?

Prezes Spółki Konrad Wilkanowicz – Nie, na razie planowane jest jedynie wyburzenie. 

Radna Wiesława Radecka – Chciałabym dopytać o stojaki na rowery?

Prezes Spółki Konrad Wilkanowicz – Na ul. Spółdzielczej 9 nie ma potrzeby na stojaki, tak mi
powiedziano, nie zostało to przyjęte uchwałą wspólnoty do planu gospodarczego. 



Radny  Krzysztof  Markus  –  Panie  Prezesie  chciałem  zapytać,  czy  jest  jakaś  lista  osób
oczekujących na mieszkania MTBS-u i jakie są zasady finansowania?

Prezes Spółki Konrad Wilkanowicz – Taka lista owszem jest, natomiast dość dawno nie była ona
aktualizowana,  bo  szczerze  mówiąc  możliwości  przyznawania  lokali  są  ograniczone.  Na rynku
wtórnym  głównie  jest  odkupienie  partycypacji,  albo  ewentualnie  przeniesienie  partycypacji  w
drodze  cesji,  tak  przewidują  to  przepisy,  natomiast  jeśli  jakiś  lokal  zwolni  się,  to  jesteśmy w
kontakcie  z  osobami,  które  są  w potrzebie i  staramy się  jak najlepiej  nagłaśniać  takie  sprawy.
Ostatnio odbyła się  licytacja lokalu w Kruku za 42.000,00 zł., była to druga nieskuteczna licytacja,
jest  to  jeden  pokój  z  kuchnią,  ale  stanowi  ponad  40  m²,  lokal  usytuowany  jest  na  drugim
piętrze,więc cena była atrakcyjna.  

Radna Magdalena Augustyniak – Chciałabym wrócić do tematu ul. Moniuszki 6, ponieważ była
mowa na komisji odnośnie domofonu i światła przed blokiem.

Prezes  Spółki  Konrad  Wilkanowicz  –  Będzie  oświetlenie,  współpracujemy  ze  Spółdzielnią
Mieszkaniową, Pan Prezes też przesłał  pismo, żebyśmy partycypowali  w kosztach modernizacji
wjazdu, który jest  pomiędzy pierwszym, a środkowym blokiem, ponieważ ten wjazd służy również
do  dojazdu  do  nieruchomości  Spółdzielni,  ja  jestem  chętny  oczywiście,  ale  poprosiłem,  żeby
skalkulowano  koszty,  realizację,  oraz   jakby  miały  wyglądać  projekt  porozumienia.  Co  do
domofonu,  dokładnie  nie  pamiętam,  nie  zabrałem  ze  sobą  odpowiedniej  dokumentacji,  żeby
odpowiedzieć  na pytanie.                

Radna Magdalena Augustyniak – Była jeszcze mowa o zamknięciu śmietnika? 

Prezes Spółki Konrad Wilkanowicz – Ta sprawa jest w toku, będziemy zamykać tą altanę, klucze
przekażemy także Spółdzielni Mieszkaniowej do wspólnego użytku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Ogłaszam 10 min. przerwy.

(po przerwie...) 

Do punktu 7

Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia warunków i  trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gminę Miasta Gostynina.

(obrady opuściła Radna Martyna Doral, Radny Zbigniew Chorążek, Radny Krzysztof Markus)

Opinia komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  – opinia pozytywna wraz z wnioskiem, aby w § 2 regulaminu
był zapis „Komisja Konkursowa powoływana przez Burmistrza Gostynina, składała się z dwóch
członków  przedstawicieli  Burmistrza  Gostynina,  dwóch  członków  Komisji  Edukacji  Kultury  i
Sportu  i  dwóch  członków  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie.”

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:



Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 164/XXXIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zaktualizowanego  Programu usuwania  wyborów
zawierających  azbest  z  obiektów  zlokalizowanych  w  mieście  Gostyninie  w  latach
2008 -2032.

(przybyła Radna Martyna Doral,Radny Zbigniew Chorążek i Radny Krzysztof Markus)

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

( obrady opuściła Radna Martyna Krawiecka)

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14       Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 165/XXXIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 9

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina.

Przewodniczący Komisji Statutowej Zbigniew Chorążek – W Statucie będzie jeszcze poprawka
skierowana od radców prawnych, więc może zacznie Pan Marcin. 

Adwokat Marcin Brzeziński –  W § 88 w obecnym projekcie Statutu zapis „Rada zobowiązuje
Burmistrza  w  drodze  uchwały  do  zamówienia  ekspertyz,  opinii  itd”,   może  budzić  pewne
wątpliwości prawne, dlatego proponuję zastąpić słowo „zobowiązuje”, słowami „może wnioskować
do Burmistrza w drodze uchwały o zamówienie ekspertyz...”.

Przewodniczący Komisji Statutowej Zbigniew Chorążek – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
przedstawię  teraz  zmiany  w  Statucie,  te  najważniejsze  oczywiście,  ale  zanim  to  zrobię,  to
informacyjnie  powiem, iż  ze starego Statutu został  wykreślony § 7 i  w związku z tą  sytuacją,
numeracja statutu przesunęła się o jeden paragraf w dół.

Odbyły się 4 posiedzenia Komisji Statutowej w składzie:
1. Zbigniew Chorążek – Przewodniczący Komisji Statutowej
2. Magdalena Augustyniak
3. Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska



4. Witold Dalkowski
5. Urszula Pieniążek.

(W posiedzeniach Komisji Statutowej uczestniczył również Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Andrzej  Robacki,  Pani  Sekretarz  Hanna Adamska,  Wiceburmistrz  Pan Paweł  Pachniewski  oraz
Adwokat Marcin Brzeziński).

Najważniejsze zmiany:

§ 16 (§ 17 w starym statucie) ust. 3 - zmienił się termin składania interpelacji:  z 4 dni na 6
dni.

 
§ 25 (§ 26 w starym statucie) ust. 4 – mówił, że Radny nie może być członkiem więcej niż
dwóch  komisji  stałych  –  po  zmianie:  nie  ma  takiego  ograniczenia,  Radny  może  
uczestniczyć we wszystkich pracach komisji, będąc jej członkiem.  

§ 33 (§ 34 w starym statucie) ust. 1 – zostaje dopisany termin w jakim może pojawić się 
sesja  nadzwyczajna:  nie  później  niż  7  dni  od  dnia  złożenia  wniosku  o  zwołanie  sesji  
nadzwyczajnej.

§  45  (§  46  w  starym statucie)  ust.  1  – ust.1  brzmiał:  „Sprawozdanie  z  działalności  
burmistrza składa burmistrz lub osoba przez niego upoważniona, po zmianie: Burmistrz za 
pośrednictwem Biura Rady przekazuje Radnym sprawozdanie z działalności w terminie nie  
później niż dwa dni przed sesją. W tym samym § ust. 5 dopisuje się również: Burmistrz nie 
rzadziej  niż raz na kwartał  składa na piśmie informację o umorzeniach,  odroczeniach i  
rozłożeniach na raty należnego podatku.  

§ 48 (§ 49 w starym statucie) ust. 5 – po zmianie: zostaje wykreślony czas wystąpienia,  
który nie mógł przekraczać 1 minuty. 

  § 50 (§ 51 w starym statucie) ust. 3 – po zmianie: zostaje wykreślony czas wystąpienia, 
który nie mógł przekraczać 1 minuty.

§ 52 (§ 53 w starym statucie) ust. 1 – brzmiał „magnetofonowy zapis przebiegu obrad jest 
podstawą sporządzenia protokołu sesji”,  po zmianie: „cyfrowy zapis przebiegu obrad jest  
podstawą sporządzenia protokołu sesji”.

§ 53 (§ 54 w starym statucie) ust. 1 –  po zmianie:  dopisane zostały informacje gdzie  
przewodniczący  informuje o wynikach i przebiegu sesji, czyli na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Gostynina  i w inny dostępny sposób. 

§ 54 (§ 55 w starym statucie)  ust.  3  – przed  zmianą:  „  Uchwały rady o charakterze  
formalno  –  proceduralnym odnotowuje  się  w  protokole  sesji  jako  postanowienia.”,  po  
zmianie  „Uchwały rady o charakterze formalno –    prawnym   odnotowuje się w protokole  
sesji jako postanowienia”. 

§ 56 (§ 57 w starym statucie) ust. 5 – ust. 5 został dopisany, ponieważ w starym statucie 
nie znajdował się i brzmi: „zarys projektu uchwały powinien zawierać cel i przewidywane 
skutki podjęcia  uchwały,  może przedstawiać wyniki  przeprowadzonych konsultacji  oraz  
treść zebranych opinii o projekcie uchwały. Został również dopisany ust. 6 „ uprawnione  
podmioty  przedstawiają  zarys  projektu  uchwały  pracownikowi  Urzędu  Miasta  lub



jednostkom organizacyjnym  Urzędu Miasta wskazanym przez Burmistrza Miasta. 

§ 83 (§ 84 w starym statucie) ust. 4 – ust. 4 został dopisany i brzmi: „ Zapis cyfrowy z 
posiedzenia komisji, zostaje zarchiwizowany”. 

§ 101 (§ 102 w starym statucie)   ust.  3  –  w ust.  3 punkt  c,  dopisuje  się     „dostęp do  
dokumentów  obejmuje  prawo  do  sporządzenia  odpisów  i  notatek,  oraz    kserokopii  i  
fotokopii.  Jest  to  ważna informacja dla  mieszkańców. Prawdopodobnie za sporządzone  
kopie i fotokopie  trzeba będzie zapłacić. 

Radny Stanisław Pieniążek – Rozumiem, że tam gdzie jest mowa o ilościach dni, mówimy o
dniach roboczych?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Tak. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 14  Przeciw- 0 Wstrzymało się-0

UCHWAŁA NR 166/XXXIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na
remont ul. Zakładowej w Gostyninie.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Projekt uchwały Państwo otrzymali, ale jest
w nim poprawka: § 1 tej uchwały otrzymuje brzmienie: „udziela się pomocy finansowej Powiatowi
Gostynińskiemu w formie dotacji celowej  z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą –
remont nawierzchni ul. Zakładowej w wysokości 50% wartości tego zadania, nie więcej jednak, niż
w kwocie 36.500,00 zł.” Pan Mecenas wyjaśni dlaczego zaproponował taką poprawkę.

Adwokat Marcin Brzeziński – Proszę Państwa, w treści uchwały konieczne jest wskazanie nazwy
zadania na które zostaną przeznaczone środki, jak również określenie kwoty tych środków. Dopiero
w dniu dzisiejszym udało się uzyskać ze Starostwa nazwę tego zadania, poza tym z informacji,
uzyskanych  ze  Starostwa,  kosztorysowa  wartość  tego  zadania,  to  kwota  73.000,00  zł.  50% to
wartość 36.500,00 zł., przy czy tak jak powiedziałem jest to wartość kosztorysowa,jeżeli ta wartość
będzie  niższa,  wówczas  i  kwota  zmaleje.  Po  podjęciu  uchwały  Starostwo  i  Miasto  podpiszą
stosowne porozumienia. 

Radny Jan Głodowski – A dlaczego akurat ul. Zakładowa?, nie rozumiem też jednej rzeczy, co w
zamian pomoże nam Powiat, bo lekko rzucamy kwoty, które nas obciążają jako miasto, to jest ulica
Powiatu i w związku z tym, dlaczego mamy wspomagać Powiat? 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Nie ma potrzeby rozwijać dalej tego tematu,
ponieważ uchwała była zaopiniowana pozytywnie na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Radny Witold Dalkowski -  Mam jeszcze pytanie, czy to będzie remontowany pas drogowy razem



z chodnikami, czy tylko droga? 

Radny Zbigniew Chorążek – Jest to ulica powiatowa z której korzystają mieszkańcy Gostynina w
szerokim zakresie,  ponieważ  prowadzi  ona  do  Zalewu i  do  ścieżek  rowerowo –  spacerowych.
Widzę ile osób korzysta z tej ulic, a jest ona w stanie fatalnym zarówno jak chodnik. Remont ten
przewiduje naprawę drogi, natomiast chodnik będzie naprawiany przez firmę, która kładzie kabel
energetyczny, ma ona to w swoim zakresie. 

Za podjęcie uchwały głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw – 2 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 167/XXXIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  opracowania aktualizacji „Założeń do Planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

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

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 168/XXXIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 12

Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie przeprowadzonej
kontroli.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Pieniążek  – Odczytał  informację  z  ustaleń
Komisji  Rewizyjnej  Miejskiej  Rady  w  Gostyninie,  dotyczących  kontroli  postępowania
przetargowego  na  „odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za przyjęciem stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 1 Wstrzymało się- 1

Stanowisko Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte.



Do punktu 13

Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania do zamówienia niezależnej opinii  prawnej w
sprawie  postępowania  przetargowego  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 10            Przeciw- 3 Wstrzymało się- 1

UCHWAŁA NR 169/XXXIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 14

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową  Miasta Gostynina na rok 2016.

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 170/XXXIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Jest to efekt zmian Uchwały Budżetowej.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 171/XXXIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 16

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie
kontroli prawidłowości naliczanych opłat za zajęcie pasa drogowego w latach 2010-2016.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Klub  Radnych  IdG  złożył  wniosek  o
zlecenie kontroli. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 172/XXXIII/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 17

Przyjęcie protokołu z XXIX, XXX, XXXI sesji Rady Miejskiej. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do protokołów.

Za przyjęciem protokołu z XXIX,XXX,XXXI głosowano następująco:

Za- 14 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Protokoły z XXIX,XXX,XXXI zostały przyjęte.

Do punktu 18

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Odpowiedzi na interpelacje zostały radnym
dostarczone, proszę więc Pana Burmistrza o odpowiedzi na zapytania. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Panie  Przewodniczący  proszę  o  15  minut  przerwy,
ponieważ zapytania zostały głównie skierowane do Wydziału Komunalnego, a mamy nową Panią
Naczelnik także poproszę przerwę, aby móc dopracować odpowiedzi.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – To może udzielcie odpowiedzi na te pytania,
na które macie już teraz. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak. 
Radny Krzysztof Markus pytał o termin przyłączenia do nowych instalacji? - Zostało przedstawione
przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunalne  ogłoszenie,  iż  od  dnia  22  marca  możliwe  jest
wykonywanie przyłączeń instalacji kanalizacyjnych do nowo wykonanej sieć, przy ul. Zamkowej z
zachowaniem obowiązujących procedur. Natomiast jeśli chodzi o drugi projekt, czyli kanalizację
przy ul. Mazowieckiej, Słowackiego, Kolejowej, Czapskiego, Hubalczyków, Gerwatowskiego itd.,
to od dnia 8 kwietnia możliwe jest wykonywanie przyłączeń instalacji kanalizacyjnej z wyjątkiem



ul. Kolejowej nr domu 9B,8B i 10 E, przyłączenie będzie tam możliwe po 20 kwietnia.

Radny Krzysztof Markus – Panie Burmistrzu jeszcze pytałem o stan przyłączeń, ile osób już się
przyłączyło?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odpowiemy na piśmie i prosimy o te 15 min. przerwy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 15 minut przerwy. 

(po przerwie...)

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Radna Magdalena Augustyniak pytała o wynajem lokalu
na ul. Płockiej na sklep z częściami motoryzacyjnymi, na jakiej podstawie kwota za czynsz wynosi
138,01 zł.?- Na podstawie wydanego zarządzenia nr 2/2014.
Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska pytała, czy takie nieruchomości nie powinny być
wynajmowane  w  drodze  przetargu?  -  Jeśli  chodzi  o  własność  miasta,  to  tak  powinny  być
wynajmowane w drodze przetargu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  A do kogo
należy lokal na ul. Płockiej, skoro wynajęto go na podstawie zarządzenia, a nie przetargu?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – To jest przedłużenie umowy.
Radny Tadeusz  Majchrzak pytał  o  nieczynne przepompownie,  wynikało  to  ze  sprawozdania?  -
Dwie przepompownie są czynne. 
Radny Tadeusz Majchrzak - Czy jest znany termin, kiedy będzie równiarka na osiedlu Zatorze? -
Takie prace są przewidywane w drugim kwartale tego roku, do czerwca 2016 roku, powinny być
prace wykonane, oczywiście po uwzględnieniu warunków atmosferycznych. 
Radna Małgorzata  Rędzikowska -Mystkowska pytała  o planowane działania na Dybance,  przed
okresem wakacyjnym?  - Przypominam,  że  tym terenem zajmuje  się  Miejski  Ośrodek Sportów
Wodnych i Zimowych, konkretów jeszcze nie znam.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Chodziło mi
także o rewitalizację, ewentualnie modernizacja ławek.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Zakup nowych ławek jest w planie, ale musimy jeszcze, to
dokładnie obliczyć.
Radny  Stanisław  Pieniążek  pytał  o  modernizację  oświetlenia  ulicznego?  -  W  marcu  zostali
zaproszeni przedstawiciele spółki ENERGA Oświetlenie na spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie
określenia warunków realizacji inwestycji, związanej z tym zadaniem. Propozycje współpracy ze
spółką w tym zakresie, określi zarząd spółki, bo my również z tym wystąpiliśmy, wystosowano
stosowne pismo, na razie nie mamy odpowiedzi. O oświetleniu sal gimnastycznych opowie Pan
Wiceburmistrz, ponieważ był na spotkaniu w tej sprawie.

Wiceburmistrz  Miasta  Paweł  Pachniewski   -   Proszę  Państwa  zapytanie  Pana  Pieniążka,
dotyczyło oświetlenia wewnątrz budynków użyteczności publicznej  w Gostyninie,  w tej  kwestii
powiem, iż  w tym momencie trwają prace, sporządzany jest plan gospodarki niskoemisyjnej  i
myślę,  że  w  ciągu  tygodnia  do  dwóch  tygodni,  wyślemy  zapytania  ofertowe.  Optymistycznie
zakładamy, że PGN  będzie realizowane w terminie do 3 miesięcy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
określi nam, jaki jest stan oświetlenia, gdzie możemy osiągnąć oszczędności, a także określa nasze
zapotrzebowanie  energetyczne  i  stan  oświetlenia  w szkołach.  Ze  szkół  w których  moglibyśmy
wymienić oświetlenie, tylko jedna zgłosiła się do nas z takim wnioskiem - Gimnazjum Nr 2, ale



jeśli  chodzi  o  Gimnazjum  Nr  2,  to  mamy  trochę  inny  pomysł,  chcielibyśmy  w  związku  z
zaplanowanymi  pracami  remontowymi,  przeprowadzić  również  w  budynku  głębszą
termomodernizację, zakładamy, że będzie to III,  IV kwartał,  chcemy wymienić okna, dach, być
może część podłogi i to wszystko połączyć z wymianą oświetlenia. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Uzupełniając  jeszcze  odpowiedź  dla  pana  Tadeusza
Majchrzaka  w  sprawie  przyłączeń  i  przepompowni,  to  konkretnie  na  ten  moment  działa  16
przepompowni z 18, które są objęte inwestycją. Nie działa jedna przy MPEC-u, natomiast Zakład
Energetyczny  opracowuje  dokumentacje  na  przyłącze  przy  ul.  Kolejowej,  po  20  kwietnia  jest
planowane uruchomienie.  
Radna  Magdalena  Augustyniak  pytała  o  przewidywaną  datę  budowy parkingu,  przy  Miejskim
Przedszkolu Nr 2 ?- W tym momencie trwają prace projektowe, termin wyznaczony jest do 30
czerwca, planowany termin podpisania umowy na roboty to 27 wrzesień 2016 roku, a zakończenie
przed miesiącem grudniem, mam nadzieję,  że ten termin będzie jednak szybszy,  ale  wynika to
wszystko z załatwienia pozwoleń i oczywiście z przepisów. 
Radna Magdalena  Augustyniak  pytała  także  do kogo należy ul.  Wspólna  i  czy miasto  posiada
działki  na  Zalesiu? -  ul.  Wspólna   jest  miejską  drogą publiczną.  Co do działek  na  Zalesiu,  to
owszem miasto posiada działki na Zalesiu - jest to cmentarz na Zalesiu, działka nr  6719 – 0,85 ha,
działka nr 6720 pod drogą,  działka 6721/7  - 0,85 ha. 
Radny Krzysztof Markus pytał o podjęcie działań zmierzających do polepszenia bezpieczeństwa i
usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich i ul. Kościuszki ?-  Skrzyżowanie to
jest  zarządzane  przez  Mazowiecki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich   w  Warszawie,  na  posiedzeniu
komisji w Starostwie 7 kwietnia 2016 roku, wnioskowano o przygotowanie pisma w tej sprawie do
MZDW, aby zajęło się ono tą sprawą, jako  zarządzający. Ma zostać skierowane również pismo do
MZDW, skłaniające do wykonania projektu ronda, natomiast miasto ma zająć się tematem miejsc
parkingowych przy ul. Kościuszki i znalezieniem nowych rozwiązań, z kolei powiat ma zająć się
rondem przy ul. Bema i ul. Popiełuszki. 
Radny Krzysztof  Markus  pytał  również  o  termin  realizacji  inwestycji  budowy chodnika  na ul.
Spacerowej i o przyłącza do nowo wybudowanej instalacji, jak wygląda to procentowo? - Do końca
czerwca  trwają  prace  projektowe,  przewidywany  termin  rozpoczęcia  budowy  chodnika  jest
przewidziany na wrzesień tego roku. Jeśli chodzi o przyłącze do instalacji, na ten moment około
26%.  
Radna Urszula Pieniążek pytała o możliwość postawienia toalety przy cmentarzu – Odpowiem na
piśmie, ale taki obowiązek spoczywa na zarządcy cmentarza, okazjonalnie miasto ustawia toaletę na
parkingu przy cmentarzu, jest to koszt około 3 tys. rocznie.  
Radna Urszula Pieniążek pytała również o składowisko odpadów powstałe na jednej z działek przy
Bratoszewie?  -  Temat  jest  nam  znany,  w  dniu  11  lutego  wysłano  do  właściciela  pismo
zobowiązujące  do  uporządkowania  nieruchomości  w  terminie  14  dni.  Na  razie  nie  mam
odpowiedzi, czy zostało to wykonane, ale prawdopodobnie nie.  
Radna  Wiesława  Radecka  pytała  o  progi  zwalniające  na  ul.  Żytniej–  Jest  w  tym  momencie
przygotowywany  projekt  zmian  organizacji  ruchu,  w  najbliższym  czasie  sprawa  zostanie
przekazana do Starostwa.  
Radny Witold Dalkowski pytał o progi zwalniające na ul. Ziejkowej – Jest to droga powiatowa, nie
miejska. 

  



Do punktu 19

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał  pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej
w  Warszawie  w  sprawie  wydania  opinii  o  możliwości  spłaty  kredytu  długoterminowego
zaciąganego przez Miasto Gostynin – treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Wpłynęło  zaproszenie  zachęcające  do
odwiedzenia  byłego  niemieckiego  obozu zagłady w Chełmie,  jeżeli  byłby ktoś  zainteresowany
zaproszenie znajduje się w biurze rady. Chcę przypomnieć również, że zbliża się 30 kwiecień, a w
związku z tym, przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -  Panie  Przewodniczący  chciałbym  ponowić  apel  o
ostateczne stanowisko Rady w sprawie pracy w Komisji Mieszkaniowej, jest to istotna kwestia,
ponieważ są wnioski, które czekają na rozpatrzenie, mieszkańcy również denerwują się, że komisja
nie  pracuje  tak,  jak  powinna,  więc  chciałbym  poznać  ostateczną  decyzję,  żebyśmy  my  mogli
rozpocząć pracę. 

Radny  Michał  Bartosiak  -   Składam  dzisiaj  pisemną  rezygnację  z  pracy  w  Komisji
Mieszkaniowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Proszę, żeby radni zgłosili swoje rezygnacje
i w takim razie komisja będzie pracowała bez radnych, chyba, że są inni radni, chętni do pracy w
Komisji Mieszkaniowej? 

Do pracy w Komisji Mieszkaniowej zgłosiła się Radna Wiesława Radecka.

Rada  Miejska w Gostyninie deleguje do pracy w Komisji Mieszkaniowej Radną Wiesławę Radecką.

Do punktu 20 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Zamykam posiedzenie XXXIII sesji Rady
Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Spisała:
Julita Pilichowicz. 



  

  


