
Protokół Nr XXXIII/2021
z posiedzenia XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 27 Maja 2021r.

Stan – 15
Obecni – 12

Lista obecności w załączniku.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:40.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przed rozpoczęciem sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder wraz z Zastępcą
Burmistrza  Halina Fijałkowską wręczyli podziękowanie Panu Władysławowi Dziachanowi
za pełnienie dotychczasowej funkcji Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w
Gostyninie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  odczytał  pismo skierowane  do Pana Burmistrza  Miasta
Gostynina dotyczące zaproszenia na uroczyste obchody dnia samorządu terytorialnego z
udziałem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  Witam  wszystkich  serdecznie.
Stwierdzam według  listy  obecności,  że  obrady  będą  prawomocne,  Rada  jest  zdolna  do
podejmowania  uchwał.  Otwieram  XXXIII  sesję  Rady  Miejskiej  VIII  Kadencji.  Witam
wszystkich  serdecznie,  Panie  i  Panów  Radnych  przybyłych  na  dzisiejszą  sesję,  witam
wszystkich  naszych  gości,  witam  Zastępcę  Burmistrza  Halinę  Fijałkowską,  witam
Sekretarza  Miejskiego  Hannę  Adamską,  witam  Skarbnika  Miejskiego  Panią  Bożenę
Sokołowską, witam Adwokata Pana Marcina Brzezińskiego, witam Wszystkich Państwa.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Odczytał porządek posiedzenia sesji.
Czy do porządku obrad Państwo Radni mają jakieś uwagi bądź wnoszą propozycje zmian,
wiem, że Pani Burmistrz chciałaby zgłosić propozycję zmiany, proszę bardzo. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska –  Proszę o wprowadzenie do porządku obrad
projektu  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  nr  207/XXVI/2020  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie
na 2021 rok - z uwagi na to, ze jednostka została zlikwidowana, w związku z tym uchwała
staje się bezprzedmiotowa i wymaga uchylenia. 



Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Reder –  Proponuję,  aby był  to  punkt  12  w
porządku sesji. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie uchylenia  Uchwały nr 207/XXVI/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Gostyninie na 2021 rok głosowano napytująco:

Za-  12:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Punkt został wprowadzony do porządku obrad. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku.

Za przyjęciem porządku  obrad głosowano następująco: 

Za-  12:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad  sesji został przyjęty.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 
4. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji  programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2020.
5. Przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  „Programu  współpracy  Miasta  Gostynina  z

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

6. Przyjęcie informacji  Burmistrza Miasta, dotyczącej roku 2020, zawierającej:
1) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,

2) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2021-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola nr 1 w Gostyninie oraz utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie.  

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie   dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
11.  Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  215/XXVIII/2020  Rady  Miejskiej  w

Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021-2034.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 207/XXVI/2020 Rady Miejskiej w
Gostyninie  z  dnia  29  października  2020  r.  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji
przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu  budżetowego  Miejski  Ośrodek  Sportu  i
Rekreacji w Gostyninie na 2021 rok. 

13. Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
14.  Sprawy różne.
15.  Zamknięcie obrad.

Do punktu 3            

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska  –  Przedstawiła sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Gostynina  za okres od dnia 23 kwietnia 2021 r. do 20 maja 2021 r. –
treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Czy  ktoś  ma  pytania  do
przedstawionego sprawozdania? 

Radny Stanisław Wróblewski – Proszę Państwa zainteresował mnie wpis  w sprawozdaniu
–  wykonano  czyszczenie  studni  pod  kratami  ściekowymi  kanalizacji  deszczowej  na  ul.
Ozdowskiego,  Armii  Krajowej  i  Spółdzielczej.  Przeglądałem  ostatnich  15  sprawozdań
Burmistrza i taki wpis pojawił się czterokrotnie w czerwcu 2020 roku, we wrześniu tego
samego roku,  w listopadzie i  teraz, łącznie 19 ulic.  W tym są szczęśliwe ulice, bo te 4
przeglądy,  które  odnotowano  w  sprawozdaniach  dotyczą:  4  razy  ta  sama  ulica  Armii
Krajowej, 2 razy Ozdowskiego i 2 razy Jana Pawła II. Zgodnie z portalem internetowym w
Gostyninie mamy 120 ulic, w tym 12 wojewódzkich i 11 powiatowych, a gminnych jest 97.
Dlaczego się tym zainteresowałem? Bo trochę mało tych przeglądów, 19 ulic w ciągu 15
czy 16 miesięcy, a odliczając te poczwórnie wykazane to jest 13 ulic, czy mam rozumieć, że
na innych ulicach brak jest studzienek kanalizacyjnych – chyba są. Zresztą w dzisiejszym
sprawozdaniu  też  wielokrotnie  wskazywaliśmy  w  inwestycjach  budowę  kanalizacji
deszczowej.  W związku  z  tym  mam  pytanie,  czy  oczyszczanie  studzienek  odbywa  się
zgodnie z jakimkolwiek planem , jeśli taki plan istnieje, to chciałbym go poznać, a może
studzienki oczyszczane są tylko wtedy, kiedy jest duży opad deszczu i nie przyjmują, są
zapchane, bo jeśli tak, to jest to nieporozumienie.



Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska  –  Akurat ul. Armii Krajowej i Ozdowskiego
jest newralgicznym punktem, ponieważ okazuje się, że kraty, które są tam zainstalowane, są
kartami chłonnymi i kiedy napełniają się woda i zanieczyszczeniami, ta woda nie spływa i
tworzą się zastoiska, ale chce uspokoić Pana Radnego, ze w miarę posiadanych środków,
które zabezpieczane są w budżecie miasta nie tylko doraźne czyszczenie krat odbywa się,
ale również mechaniczne. Ostatnio w związku z realizacją urządzeń podczyszczających na
ul.  Bierzewickiej  mechanicznie  był  czyszczony odcinek kanalizacji  deszczowej  przy  ul.
Bierzewickiej.  W tym okresie  o  którym mówił  Pan radny,  przynajmniej  dwa razy  była
czyszczona kanalizacja deszczowa, na osiedlu Wspólna główny kolektor, więc to nie jest
tak,  że  działania  związane  z  oczyszczaniem  krat  ulicznych  nie  są  systematycznie
realizowane.  Są  realizowane,  być  może  nie  o  wszystkich  tych  pracach  informujemy  w
sprawozdaniu, ale w miarę posiadanych możliwości realizowane jest to na bieżąco.   

Do punktu 4      

Informacja Burmistrza Miasta o realizacji  programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2020.

Sekretarz  Miejski  Hanna  Adamska  – Przedstawiła  informację  Burmistrza  Miasta  o
realizacji  programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2020 – treść informacji stanowi załącznik
do protokołu w wersji papierowej. 

Radni nie zgłaszali uwagi  i pytań do przedstawionej informacji. 

Do punktu 5

Przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  „Programu  współpracy  Miasta  Gostynina  z
organizacjami pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami,  o  których mowa w art.  3  ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Naczelnik  Wydziału  Pozyskiwania  Środków  Zewnętrznych  Paulina  Toruniewska  –
Przedstawiała  sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  współpracy  Miasta  Gostynina  z
organizacjami pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami,  o  których mowa w art.  3  ust.3
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  roku  2020  –  treść
sprawozdania stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Radni nie zgłaszali uwagi  i pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Za przyjęciem sprawozdania głosowano następująco: 

Za-  12:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Sprawozdanie zostało przyjęte. 



Do punktu 6 

Przyjęcie informacji  Burmistrza Miasta, dotyczącej roku 2020, zawierającej:
1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej     

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Przedstawiła informację, treść informacji stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radni nie zgłaszali uwagi  i pytań do przedstawionej informacji. 

Do punktu 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2021-2023.

Kierownik MOPS Renata Zagórska – Omówiła Gminny Program Wspierania Rodziny na
lata 2021-2023 – treść programu stanowi złącznik do powyższej uchwały i jest załącznikiem
do protokołu w wersji papierowej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Pani Kierownik poprosiłbym jeszcze
pokrótce odnośnie uwag z komisji do uchwały o charakterze edytorskim i inne wkraczające
w  zakres  merytoryczny,  uwagi  były  zgłaszane  przez  Pana  Wróblewskiego  i  Panią
Wysokińską. 

Kierownik MOPS Renata Zagórska  –  Dobrze odniosę  się.  Została  poprawiona szata
graficzna  i  układ  kolejności.  Podstawa  prawna  została  przeniesiona  na  początek  tego
programu,  słowa  „miasto  posiada”  zostało  zastąpione  sformułowaniem „funkcjonują  na
terenie Miasta Gostynina”, tabela w której była rozbieżność liczbowa, tak naprawdę tam
błędu nie było, faktycznie ogółem nie zgadzała się liczba, natomiast w dwóch miejscach
była ta  sama rodzina – jednocześnie ta  rodzina była niepełna i  wielodzietna.  To były 3
rzeczy, które zostały poprawione.

Opinia komisji:

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna wraz
z poprawkami technicznymi do Programu. 
Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu –  opinia  pozytywna  wraz  z  poprawkami
technicznymi do Programu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały. 

(obrady opuścił radny Bogdan Ozimek…)



Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  11:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz,
Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 248/XXXIII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8    

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola nr 1 w Gostyninie oraz utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie.  

Dyrektor MZESZiP Michał Łoś – Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 im.
Księcia  Mazowieckiego  Siemowita  IV  w  Gostyninie  ul.  Polna  36  powstał  z  dniem  1
września  2017  r.  w  wyniku  podjęcia  uchwały  Nr314/LXV/2017  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie  z  dnia  28  sierpnia  2017 r.  w sprawie  utworzenia  Punktu  Przedszkolnego w
Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyninie ul. Polna 36. W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało
podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu
ich działania, w którym dotychczasowy zapis: „§ 6.Zajęcia w punktach i zespołach mogą
być  prowadzone  w grupach liczących od  3  do  25 dzieci.”  zastąpiono zapisem:  „§  7.1.
Wychowaniem przedszkolnym w punkcie lub zespole obejmuje się nie więcej niż 25 dzieci.
2. Zajęcia w punkcie lub zespole są prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.”, w
którym wprost  dookreślono,  że wychowaniem przedszkolnym w punkcie przedszkolnym
można objąć nie więcej niż 25 dzieci. Wprowadzenie powyższego przepisu uniemożliwia
prowadzenie kilkuoddziałowych punktów przedszkolnych. W wyniku powyższego należy
dostosować działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą z dziećmi w tym punkcie
do wymagań określonych w rozporządzeniu. Ponieważ 4 pomieszczenia dotychczasowego
punktu  przedszkolnego  spełniają  wymagania  techniczne  dla  przedszkoli  określone  w
przepisach  jest  propozycja,  aby  utworzyć  przedszkole  czterooddziałowe,  jednocześnie
pozostawiając  jeden  oddział  punktu  przedszkolnego  w  tej  szkole.  Po  utworzeniu
przedszkola, propozycja dalsza, to połączenie istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 5  z nowo
tworzonym przedszkolem w Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Opinia komisji:

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

Radny Stanisław Wróblewski -   Proszę Państwa ile  razy czyta  się  jakiś  dokument,  to
ciągle  coś  nowego wpada do głowy i  oczu.  Miesiąc  temu mieliśmy uwagi  do statutu i
zostało to wszystko uporządkowane,  a  teraz inny obszar zainteresowań.    W  § 1 tejże



uchwały mówi się, ze tworzy się Przedszkole Nr 1 w Gostyninie ul. Polna 36 – co mówi
Ustawa Prawo Oświatowe w art.88: szkołę lub placówkę publiczną zakładać na podstawie
aktu  założycielskiego  itd.  w  ust.  7  organ  zakładając  szkołę,  placówkę  podpisuje  akt
założycielski, w ust. 8 – akt założycielski przesyła się właściwemu Kuratorium Oświaty, w
tej uchwale nie ma aktu założycielskiego, nie widziałem, żeby kiedykolwiek powstał. Akt
założycielski jest dokumentem bardzo ważnym, wszystkie projekty, które są podejmowane
zawsze jest żądanie od placówki, aby przekładać akt założycielski, więc taki dokument być
powinien.  W §  2  naszej  uchwały  tworzy  się  Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny  i  znowu
odwołując  się  do  prawa  oświatowego,  do  ustawy,  też  jest  zawarte  w  art.91  ust.  5,  że
utworzenie  Zespołu  następuje  w  trybie  art.88,  z  tym,  że  akt  założycielski  wymaga
zaopiniowania jeszcze przez obie Rady pedagogiczne, a więc opinia Rady Pedagogicznej
Przedszkola i rady Pedagogicznej Szkoły – nie słyszałem, żeby takie opinie były, czyli nie
wypełniono  wymogu  ustawowego.  Poza  tym  chciałbym  zwrócić  uwagę,  że  zgodnie  z
ustawą  tworzy  się  zespół  łącząc  dwie  placówki  –  Przedszkole  i  Szkołę,  a  więc  musi
najpierw powstać  Przedszkole,  żeby było z czym je  połączyć,  a  tutaj  nie  widzę czegoś
takiego. Opinie Rad nie mają charakteru wiążącego,  mogą być negatywne, natomiast  są
aktem obligatoryjnym niezbędnym jako element procedury łączenia Szkoły i Przedszkola,
czyli bez opinii rady pedagogicznej, jednej i  drugiej placówki wydaje się,  ze nie można
dokonać  takiego  połączenia.   Tak  więc  uważam,  że  uchwała  nie  spełnia  wymagań
określonych  w  Ustawie  Prawo  Oświatowe,  a  wiec  nie  powinno  się,  takiej  uchwały
podejmować.   

Dyrektor  MZESZiP Michał  Łoś  –   Jeśli  chodzi  o  pierwszy  zarzut,  że  powinien  być
utworzony akt założycielski przedszkola, to w odpowiednich paragrafach ust.3, mówią o
tym, że właśnie ta uchwała stanowi akt założycielski, zarówno w § 1 Przedszkola nowo
utworzonego,  jak  i  w §  2  tegoż  Zespołu.  Jeżeli  chodzi  o  tworzenie  prawa,  to  sytuacja
wygląda w ten sposób, że są dwie drogi – uchwała która zostanie podjęta przez Państwa
stanowi  niejako  akt  założycielski  tych  placówek.  Jeśli  natomiast  chodzi  o  opinię  Rady
Pedagogicznej istniejącej placówki, czyli Szkoły Podstawowej Nr 5 istnieje, przepraszam na
komisji  nie  było  pyta  i  jakoś  umknęła  mi  ta  informacja,  że  uchwała  pozytywna  Rady
Pedagogicznej istniejącej placówki istniej, natomiast faktycznie jeśli chodzi o opinie Rady
Pedagogicznej placówki, która nie istnieje,  to trudno, żeby na dzień dzisiejszy była taka
uchwała. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Może Pan mecenas zabierze głos w
sprawie aktu założycielskiego, ponieważ Pan radny twierdzi, że nie ma, a Pan Dyrektor, że
jest? 

Adwokat Marcin Brzeziński –  Jeżeli chodzi o samą metodologie, czyli to co powiedział
Pan Dyrektor Łoś, akt założycielski w mojej ocenie może być zwarty w tej uchwale, którą
Państwo  podejmiecie,  to  nie  musi  być  odrębny  dokument,  sformułowanie  zawarte  w
podstawie, o której powiedział Pan Michał Łoś świadczy o tym.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Który paragraf Panie Dyrektorze mówi
o tym, że uchwała jest aktem założycielskim? 

(przybył radny Bogdan Ozimek…)



Dyrektor  MZESZiP Michał  Łoś  –    §  1  ust.  3  „Uchwała  stanowi  akt  założycielski
Przedszkola nr 1 w Gostyninie”. W § 2 ust.3 jest zapis „Uchwała stanowi akt założycielski
Zespołu”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –   Jeszcze Pan Radny zgłaszał jedno
zastrzeżenie,  że  żeby  cos  łączyć  trzeba  najpierw  posiadać,  rozumiem,  że  my  działamy
jednocześnie,   tworzymy Przedszkole, tworzymy Zespół i łączymy, czy taka konstrukcja
prawna jest konstrukcją właściwą? 

Adwokat Marcin Brzeziński –  W mojej ocenie jest to konstrukcja dopuszczalna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały  głosowano następująco: 

Za-  10:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, , Wysokińska Anna.

Przeciw- 1: Wróblewski Stanisław

Wstrzymało się- 1: Majchrzak Tadeusz

UCHWAŁA NR 249/XXXIII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w
wersji papierowej. 

Do punktu 9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie   dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –
Przedmiotowa uchwała została przygotowana  w związku z zapisem uchwały, o zmianie
niektórych  ustaw  wspierających  rozwój  mieszkalnictwa.  Ustawodawca  zdecydował  się
dołączyć odgórne regulacje, dotyczące ustalenia wzorów przedmiotowych dokumentów i na
rzecz przekazania tych uprawnień Radzie Gminy,  przepis  ten wskazuje na obligatoryjną
powinność ustanowienia wzorów. Sam akt prawa miejscowego wejdzie w życie z dniem
1 lipca 2021 roku. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Opinia komisji:

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

(obrady opuścił Radny Czesław Jaśkiewicz i Stanisław Lewandowski) 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały. 



Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  10:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,
Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 250/XXXIII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Ogłaszam 15 min przerwy. 

(po przerwie…)
(przybył radny Czesław Jaśkiewicz i  Stanisław  Lewandowski) 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Szanowni  Państwo  zostały  Państwu
przedstawione 3 projekty uchwał zmieniającą uchwałę budżetową na 2021 rok. Na początku
chciałam zgłosić poprawkę, ponieważ zauważyłam, że w projekcie 2 nie został wpisany
pkt 7 w ust.3 wydatki bieżące budżetu miasta, czego w projekcie trzecim już dokonano i jest
to zapis w rozdziale 90095o kwotę 1.950,00 zł. zmniejsza się wydatki na zakup nagród.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –   Projekt nr 3 został rozesłany dzisiaj,
także  pewnie  część  z  Państwa  Radnych  nie  zajrzała  do  niego,  dlatego  prosiłbym,  aby
bardziej szczegółowo powiedzieć różnice miedzy drugim, a trzecim projektem. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak powiem, tylko najpierw chciałam uzupełnić
zapis, który mir znalazł się w projekcie 2. O tym, że będą jeszcze zmiany w projekcie 3
została poinformowana Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i zostały wprowadzone
zmiany zwiększające przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, dotyczące  budowy drogi
gminnej o kwotę 15.915,00 zwiększa się przedsięwzięcie pn. „budowa drogi gminnej – ul.
Hubalczyków wraz ze zjazdami i  skrzyżowaniami w Gostyninie”.  O kwotę 8.085,00 zł
zwiększa  się  przedsięwzięcie  pn.  „Budowa  drogi  ul.  Andrzeja  Małkowskiego  wraz  ze
zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - etap I”.  Te dwie kwoty
będą  przeznaczone  na  zatrudnienie  inspektora  nadzoru  przy  realizacji  tych  dwóch
przedsięwzięć, jest już ogłoszony przetarg, lada moment będzie rozstrzygnięcie na te dwa
zadania.  O  kwotę  15.000,00  zł  zwiększa  się  przedsięwzięcie  pn.  “Modernizacja  ul.
Kościelnej  wraz  z  budową  kanalizacji”  –  tutaj  okazało  się,  przy  realizacji  zadania,  że
podbudowa pod nawierzchnie docelową miała składać się z istniejącej, jednak okazało się,



iż ta się nie nadaje i podbudowę trzeba wymienić. Na ten cel będzie przeznaczone 15.000,00
zł.,  a  środki  na te  trzy zwiększania będą pochodzić ze  zmniejszenia przedsięwzięcia   o
kwotę  łączną  39.000,00  zł.  –  „Wykonanie  dokumentacji  budowlanej  dla  przebudowy
budynku przy ul. 3 Maja 12”. Te zmiany znalazły się w projekcie 3. Jeśli chodzi o samą
uchwałę,  to  zarówno  dochody  budżetu,  jak  i  wydatki  zwiększą  się  o  łączną  kwotę
296.867,00  zł.  W  tej  uchwale  dokonujemy  również  przeniesienia  między  klasyfikacją
budżetową, zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych. Dochody bieżące budżetu
dotyczą  zwiększenia  z  tytułu  pozyskanych  środków  zewnętrznych,  z  tytułu  przyznanej
dotacji na funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, a także wpływu środków z
budżetu samorządu województwa na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
Otrzymaliśmy  również  dotację  celową  na  realizację  Projektu  „Gostynin  promotorem
zdrowego  powietrza”   i  na  wydatki  majątkowe  z  budżetu  samorządu  województwa  w
kwocie  100.000,00  zł.  otrzymaliśmy  dotację,  na  prace  konserwatorskie,  jakie  mają  się
odbywać na Zamku – jest to opisane w ust. 3 pkt 9 uchwały. W dochodach majątkowych
otrzymaliśmy finasowanie w kwocie 80.000,00 zł. z Państwowego Funduszu Celowego na
dofinasowanie  zadania  pod  nazwą  „Miejskiej  Centrum Kultury  w Gostyninie  na  miarę
naszych  pragnień  i  ambicji”  –  ta  kwota  wraz  z  wkładem  własnym  w  łącznej  kwocie
150.750,00 zł. przeznaczona będzie na wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji
Sali kinowej. Jeśli chodzi o wydatki, to zostało to szczegółowo opisane w uchwale, powiem
o  rzeczach ważniejszych. Z racji tego, że otrzymaliśmy dotację celową na funkcjonowanie
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, zmieniamy źródło ze środków własnych na środki
pochodzące z dotacji.   W rozdziale 90005 dokonuje się następujące zmiany: a) o kwotę
9.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. “Ochrona powietrza -wymiana
źródła ogrzewania na przyjazne środowisku” realizowanego w formie udzielenia z budżetu
dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym  do  sektora  finansów  na  podstawie  Uchwały  NR  200/XXVI/2020  Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia
dotacji  celowej  z  budżetu  Miasta  Gostynina  na  zadanie  służące  ochronie  powietrza,
polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Dotacje celowe dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021roku, wprowadza się w
kwocie 6.331,00 zł plan wydatków na realizację projektu „Gostynin promotorem Zdrowego
powietrza”. W rozdziale 92109 o kwotę 6.450,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową dla
Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową (organizacja imprez miejskich ).
W rozdziale 92601 o kwotę 60.798,00zł zmniejsza się plan, z tego:
a)o kwotę 33.047,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe;
b)o kwotę 16.361,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
c)o kwotę 405,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy;
d)o kwotę 611,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
e)o kwotę 856,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
f)o kwotę7.645,00 zł wydatki na zakup zakup energii;
g)o kwotę 200,00 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych;
h)o kwotę 1.652,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
i) o kwotę 21,00 zł wydatki na podróże służbowe krajowe.
W rozdziale 92604 o kwotę 66.873,00 zł zwiększa się plan w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji, z tego:
a)o kwotę 5.373,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych –wykonanie dwóch furtek na
boisku treningowym na Miejskim Ośrodku sporty i Rekreacji 



b)o  kwotę  61.500,00  zł  wydatki  na  pokrycie  przejętych  zobowiązań  po  likwidowanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczone na zwrot dotacji
przedmiotowej. 

W wydatkach majątkowych o punkcie pierwszym i drugim już powiedziałam, teraz powiem
o punkcie trzecim. W rozdziale 2695 o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn.
„Modernizacja  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Gostyninie  poprzez  budowę
treningowego  boiska  piłkarskiego  oraz  zaplecza  sanitarno-szatniowego”  –  środki  będą
przeznaczone na badanie granulatu, jaki ma być użyty na boisku treningowym. 
Zdejmuje się z Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów
zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku kwotę 35.000,00 zł - środki na
wpłatę  na  Wojewódzki  Fundusz  Wsparcia  Państwowej  Straży  Pożarnej,  zgodnie  z
Załącznikiem Nr 4do niniejszej uchwały.  

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  12:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 251/XXXIII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Szanowni  państwo  również  w  tej  uchwale
dokonujemy zmian, dostosowując poszczególne wiersze i kolumny załącznika nr 1 do WPF
na  podstawie  poprzedniej  podjętej  uchwały,  a  także  na  podstawie  zarządzenia  nr  4
Burmistrza  Miasta  z  30 kwietnia  2021 roku,  w którym był  zwiększony plan dochodów
ogółem i  plan  wydatków ogółem w tym dochodów bieżących i  wydatków bieżących o
łączną kwotę 10.191,00 zł. z tytułu otrzymanych dotacji celowych i zarządzeniem nr 50 z
dnia 20 maja, w którym dokonano zmiany  w planie wydatków majątkowych pomiędzy
dwoma zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 500 zł.,  ponieważ okazało się,  że wcześniej
zostały  zdjęte  środki  do  wartości  podpisanej  już  umowy,  a  jeszcze  być  może  będą



ponoszone wydatki na zakup  mapy. Na podstawie wszystkich tych zmian dokonano zmian
w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  12:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 252/XXXIII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 
  
Do punktu 12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  nr  207/XXVI/2020  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie
na 2021 rok. 
 
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Szanowni Państwo ta uchwała uchyla uchwałę,
która określała stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu powierzchni
administrowanej  przez  ten  ośrodek,  powierzchni  obiektów  sportowych  i  rekreacyjnych.
Ponieważ z dniem 30 kwietnia zakład został zlikwidowany, czyli będzie funkcjonował w
formie w której będzie otrzymywał środki na swoje zadania  z budżetu, uchwała stała się
bezprzedmiotowa, więc z dniem podjęcia ja uchylamy.     

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  12:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.



Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 253/XXXIII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 13  

Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Protokół otrzymali państwo na maile.
Czy są jakieś pytania? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco: 

Za-  12:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Protokół z XXXI sesji został przyjęty. 

Do punktu 14

Sprawy różne.   
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Na  początek  sprawa  pisma,  które
skierował jeden z mieszkańców Gostynina, a pismo to dotyczyło wycinki gałęzi z koron
drzew wzdłuż  ulicy  Moniuszki   -  to  pismo jest  państwu znane,  jak również  znana jest
odpowiedź  Pana  Burmistrza  na  to  pismo,  ponieważ  pismo było  również  skierowane  do
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej,  w  związku  z  tym,  sprawa  trafiła  pod  obrady
połączonych dwóch komisji.  Komisje te wypracowały wspólny wniosek.
 
WNIOSEK:
„Rada Miejska przyjmuje jako własne stanowisko Burmistrza Miasta zawarte w piśmie nr
K.7021.5.38.2021 roku będące odpowiedzią na  pismo Pana Romualda Skowrońskiego z
dnia 12 maja 2021 roku dotyczące usunięcia gałęzi z koron drzew rosnących przy ulicy
Moniuszki.”  

(obrady opuścił radny Stanisław Wróblewski…)



Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:   

Za-  12:  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Reder  – Kolejna kwestia – Skierowałem do
Państwa wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej, które było wydane po
kompleksowej kontroli  Urzędu Miasta Gostynina z dnia 5 maja 2021 roku. Jest to cały plik
dokumentów, ponad 100 stron, jeśli państwo mieliby życzenie to jest to dostępne w biurze
Obsługi Rady Miejskiej. Może Pani Skarbnik powie kilka słów w tym temacie. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -   Można powiedzieć, że po kontroli są techniczne
uchybienia,  dotyczące czynności,  które wiążą się z  nasza pracą,  z  zamknięciem roku,  z
dokonaniem  wymiaru  podatku  na  dany  rok  budżetowy,  nie  są  to  uchybienia,  które
wynikałaby z łamania przepisów, które nas obowiązują w toku realizacji budżetu. Pierwsze
uchybienie – księgi rachunkowe zostały zamknięte w terminie późniejszym, niż wynika to z
ustawy o Rachunkowości, już Państwu tłumaczyłam dlaczego tak się stało, złożone zostały
wyjaśnienia, między innymi miała na to wpływ pandemia i praca zdalna, był to też okres
sporządzania sprawozdań półrocznych  i umknęło to uwadze, nastąpiło to 7 grudnia 2019
roku. Drugie uchybienie – stwierdzono, że przepisów na kontach podatników dokonywano
pod  inną  datą,  niż  data  doręczenia  decyzji  ustalających  wysokość  zobowiązania
podatkowego – tak komórka wydziału pracowała w okrojonym składzie, ponieważ jedna
pracownica przebywała wcześniej na urlopie macierzyńskim i po zakończeniu tego urlopu
została  zobowiązana  do  wykorzystania  zaległego  urlopu  wypoczynkowego  i  zostało  to
dokonane  w momencie  drukowania  tych  decyzji,  a   nie  wtedy,  kiedy  docierały  do  nas
zwrotki o doręczenie.
Trzecie uchybienie  polegało na tym, że na tyle dokumentów,  które zostały sprawdzone,
jeden dokument nie posiadał  pieczątki z datą wpłynięcia do Urzędu Miasta. Na omówieniu
kontroli panie Inspektorki, powiedziały, że wiedzą, iż gminy pilnują roku kontrolowanego i
są zadowolone, że u nas były tylko uchybienia techniczne. Nie mieliśmy przekroczonych
terminów,  nie  mieliśmy wpłat  bez podstawy,  także  myślę,  że  kontrola  wypadła  bardzo
dobrze.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  – Problematyka finansowa jest bardzo
trudna, mi niekiedy śledząc uchwały, które pani Skarbnik Nam przedstawia z pewną dozą
zaufania  się  do  nich  odnosimy,  ale  widać  po  tej  kontroli,  że  to  zaufanie  jest  w  pełni
uzasadnione, gratulujemy Pani Skarbnik.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -    To nie mnie, bo na wyniki  tej kontroli pracuje
cały  urząd,  bo  jest  kontrolowana  gospodarka  finansowa,  ale  także Wydział  Komunalny,



płace  są  kontrolowane,  inwestycje,  zamówienia  publiczne,   także  na  wynik  tej  kontroli
pracują wszyscy  pracownicy naszego urzędu i  to im trzeba też pogratulować. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Poprawiam się  –  gratulujemy tym
wszystkim, którzy na ten wynik zapracowali. Proszę Państwa wpłynęły również dwa pisma
z Komendy Powiatowej Policji, pierwsze dotyczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej
Nr 3, oba te pisma trafiły na Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego -  w sprawie
placu  zabaw wypracowano wniosek,  żeby zainstalować dwie  oprawy solarne,  natomiast
drugie pismo dotyczy pewnej uciążliwości, którą stwarzają dzieci jeżdżące na rowerach i
hulajnogach po parkingu przy markecie Kaufland – wniosek komisji był taki, aby zaprosić
dzielnicowego na następne posiedzenie komisji i  ewentualnie tą sprawę dalej  wyjaśniać.
Wpłynęło  również  pismo  do  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  dotyczące  zmiany  w  planie
zagospodarowania  przestrzennego,  to  pismo  jest  skierowane  do  Rady  Miejskiej  do
wiadomości, też je pastwo otrzymali. Jeszcze jeden komunika ode mnie – sesja  czerwcowa
odbędzie się 28 czerwca. Czy ktoś jeszcze chciałby w sprawach rożnych zabrać głos? 

Radny  Bogdan  Ozimek  –  Jest  prośba  od  spacerowiczów  wzdłuż  rzeki  Skrwy  od  ul.
Legionów Polskich w stronę dworca autobusowego o wycięcie trawy. 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  Jeżeli  będą  siły  i  środki,  to  na  pewno
zrobimy, w tej chwili na terenie miasta są wykaszane ciągi komunikacyjne, myślę, że w
najbliższym czasie na pewno wzdłuż rzeki Skrwy będzie to też wycięte.  W związku z tym,
że dzisiaj przypada dzień samorządowca chciałbym Państwu w imieniu Pana Burmistrza,
swoim i  pracowników Urzędu Miasta  złożyć najserdeczniejsze  życzenia,  owoców pracy
zarówno zawodowej jak i tej na rzecz naszej społeczności miejskiej, pomyślności w żuciu
osobistym i przede wszystkim dużo zdrowia i sił, aby starczyło do wspólnej pracy z nami.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Dziękujemy bardzo, proszę również od
radnych przyjąć dla całego urzędu, dla kierownictwa, dla wszystkich jednostek najlepsze
życzenia, Pani Burmistrz powiedziała owoców pracy -  niech to będą dobre owoce pracy,
dobrej współpracy sobie życzmy, wszystkiego dobrego. 

Do punktu 15

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam obrady XXXIII sesji Rady
Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Andrzej Hubert Reder  


