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

z dnia 29 września 2021r.

Stan – 15
Obecni – 11

Lista obecności w załączniku.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 14:25.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  Witam  wszystkich  serdecznie.
Stwierdzam według  listy  obecności,  że  obrady  będą  prawomocne,  Rada  jest  zdolna  do
podejmowania  uchwał.  Otwieram XXXVIII  sesję  Rady Miejskiej  VIII  Kadencji.  Witam
Panie i Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję, witam wszystkich naszych gości,
witam Burmistrza Miasta Pana Pawła Kalinowskiego, witam Sekretarza Miejskiego Hannę
Adamską, witam Skarbnika Miejskiego Panią Bożenę Sokołowską, witam Adwokata Pana
Tomasza Stefaniaka,  witam wszystkich Dyrektorów Szkół  Podstawowych w Gostyninie,
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?

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

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 dyrektorów szkół o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2020/21:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, 
2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,
3) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,
4) Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta 

Gostynina w roku szkolonym 2021/2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia treningowemu boisku piłkarskiemu, położonemu 

na Stadionie im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Sportowej 1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie  z 

dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się 
dziecka „Gostynińskie becikowe”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie hipoteki na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Marii Gruchot na działalność Burmistrza 

Miasta Gostynina.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

16. Przyjęcie protokołu z XXXIII,XXXIV,XXXV,XXXVI, XXXVII sesji Rady Miejskiej w 
Gostyninie.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.          

Do punktu 3 

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza za 
okres od dnia 22 czerwca do dnia 21 września 2021 roku – treść sprawozdania stanowi załącznik 
do protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski –  Niezwykle mnie cieszy,  że tak rozpędziły się  inwestycje  w
mieście, w moim mniemaniu i odczuciu na skalę dotąd niespotykaną,  pytanie dotyczy konkretnie
stadionu i  boiska  treningowego,  czy  możemy liczyć,  że  po  15 października,  czyli  po  terminie
zakończenia  modernizacji  tej  części  boiska  treningowego  wraz  z  infrastrukturą  przyległą  i
odbiorach technicznych  uda się doprowadzić do uroczystego otwarcia, tej części stadionu, czyli
boiska i budynków przynależnych do tego i czy np. będzie to listopad, czy uda nam się w tym roku
udać społeczeństwu do użytku tę część?



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jeżeli chodzi o inwestycję faktycznie dużo się dzieje, na
bieżąco  Państwo  jesteście  informowani,  akceptujecie  to  wszystko,  pomagacie  w  decyzjach,
oczywiście jest wszystko przewidywane, z tym, że tak jak wspomniałem umowa była aneksowana,
do 15 października firma ma zakończyć prace, potem następują odbiory, mam nadzieję, ze boisko
zostanie  w  tym roku  oddane,  tak  jak  być  powinno.  Natomiast   jeśli  chodzi  o  uroczystość,  to
wszystko zależy do terminu, jak wszystko będzie się to odbywało. Jeżeli uda nam się to zrobić w
październiku, to uważam, że w tym roku powinna się odbyć taka uroczystość,  jeżeli  natomiast
będzie to listopad, to nie wiem, czy będzie akurat dobra aura, żeby otwierać uroczystego otwarcia.
Boisko na pewno będzie oddane, ale, czy uroczystość będzie miała miejsce, tego jeszcze nie wiem. 

Radny Stanisław Lewandowski –  Kiedy ewentualnie ruszy druga część modernizacji stadionu,
mówię o płycie głównej, bieżniach itp. ?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Trzykrotnie składaliśmy już wnioski na drugi etap, za
każdym  razem  tego  dofinasowania  nie  otrzymaliśmy,  ale  na  pewno   w  kolejnym  roku,  przy
kolejnych naborach, możliwe, że również z Polskiego Ładu będziemy ubiegać się o dofinasowanie.
Wszystko zależy  od tego,  czy miasto  otrzyma dofinasowanie,  jeżeli  byśmy je  otrzymali,  to  na
pewno rozpoczniemy dalszą część.  

Radna  Katarzyna  Bryłka  –  Panie  Burmistrzu,  może  jest  to  pytanie  formalne,  pewnie  ma
uzasadnienie, ale chciałam zapytać, czy w tym sprawozdaniu nie powinny być zawarte jakiekolwiek
informacje o których wspominał Pan na komisjach, w zakresie wewnętrznych kontroli, które były
zlecone  w  okresie  międzysesyjnym,  dotyczy  głównie  moje  pytanie  MOSiR-u  i  kontroli
wewnętrznej, która była przeprowadzona, zresztą była odpowiedź, że został już zakończona. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Czyli chodzi o to, żeby zamieszczać takie informacje w
sprawozdaniu?

Radna  Katarzyna  Bryłka  –   Tak,  uważam,  że  takie  kontrole  wewnętrzne  powinny  być
umieszczane w sprawozdaniu, żeby mieszkańcy i radni wiedzieli, na jakim etapie jest kontrola, czy
została zakończona, nie znamy ustaleń tylko termin, ale uważam, że w tym sprawozdaniu  powinna
być taka informacja zawarta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Tak, ma Pani rację, powinna tu się znaleźć. 

Do punktu 4 

Informacja dyrektorów szkół o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2020/21:

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, 
  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Magdalena Andrzejczak – Przedstawiła informację o 
realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2020/21 – treść informacji stanowi załącznik 
do protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski – Zacznę od końca, czyli o placu, nad którym my jako radni
również żeśmy się pochylili, zapewniam Pani, że mimo, iż inwestycji w mieście jest ogrom, o czym
Pani słyszała, w relacji pana Burmistrza, na kilku komisjach, żeśmy  ten temat poruszali, nawet
robimy pewne stosowne przymiarki,  łącznie  z  utwardzeniem tego placu,  nie  tylko  kanalizacja,
myślę,  że  w  jakiś  sposób  wspólnie  z  Panem  Burmistrzem  znajdziemy  środki  i  rzeczywiście



doprowadzimy to do końca. Widzę, że prowadzi pani politykę kadrową wyważoną, więc tutaj nie
będę o nic pytał, zapytam tylko o naukę online, ponieważ w waszych odpowiednikach wygląda to
imponująco, a ogólnie są narzekania, że jest z tym trudno, są kłopoty, czy rzeczywiście tak jest i
Pani to potwierdza?. Drugie pytanie, czy rzeczywiście jest potrzeba masowego wysyłania uczniów
do poradni psychologiczno - pedagogicznej, bo tam raczej każdy otrzyma jakieś zalecenie i trzecie
pytanie – jaka jest średnia wieku nauczycieli w szkole?

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  Magdalena  Andrzejczak  –  Jeżeli  chodzi  o  poradę
psychologiczno – pedagogiczną, to bardzo rzadko zdarza się, że dzieci wysyła szkoła, sami rodzice
to robią i przynoszą wszystkie orzeczenia i opinie, nie musi przynosić do placówki. Średnia wieku
nauczycieli,  to w naszej placówce 40-50 lat.  Jest  grupa nauczycieli tzw. emertytalna,  może,  nie
musi odejść na emeryturę, za dwa, trzy lata. Jeśli chodzi o naukę zdalną, to myślę, że jest to duże
utrudnienie zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów, na początku bardzo dużo angażowali się
rodzice, pomagali uczniom, bo jeśli uczeń pracuje przed komputerem, rodzic może podpowiedzieć,
ale  później  już  trochę  się  to  zmniejszyło,  rodzice  trochę  odpuścili  i  zaczęli  pracować  sami
uczniowie, jest to trudność, uczniowie nie włączają kamerek, często mówią, ze nie mają Internetu,
spóźniają się, my jako nauczyciele nie mamy do końca możliwości, żeby pewne rzeczy sprawdzić,
więc  kto chciał  pracował,  były trudności z wyegzekwowaniem pewnych rzeczy podczas nauki
zdalnej.         

Radny Stanisław Lewandowski – Dopytam jeszcze odnośnie liczby uczniów zwolnionych 
z zajęć wychowania fizycznego, czy posiada Pani taką wiedzę? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Magdalena Andrzejczak – Bardzo mało jest takich uczniów,
to są pojedyncze osoby, które mają zalecenia od lekarzy, nauczanie indywidulane ma zwolnienie,
ale to bardzo mała grupa.  
 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,
  

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  Beata  Wasiak  –  Grudzińska  -  Przedstawiła
informację  o  realizacji  zadań statutowych w roku szkolnym 2020/21 –  treść  informacji
stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radny  Stanisław  Lewandowski  –  Zaniepokoiła  mnie  instalacja,  czy  była  wydana
ekspertyza, bo jest to szkoła z lat 70, czy nawet 60 i wtedy instalacje niekoniecznie były z
dobrych materiałów wykonywane, w związku z czym, czy w ogóle była taka ekspertyza?
Drugie  pytanie,  dotyczy  aktywności  fizycznej,  jaka  ilość  uczniów  jest  zwolniona  z
wychowania fizycznego, a trzecie pytanie – w świetle szaleństw klimatycznych, zapewne
wzrosną  rachunki  energii  elektrycznej,  widziałem,  że  Pani  Dyrektor  z  SP1  podjęła
skuteczne działania, czy również u Pani, jest realizowany program oszczędnościowy, bo nie
ma co ukrywać, że wydatki na edukację i około, będą rosły, a wpływy niekoniecznie.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Beata Wasiak – Grudzińska -   Jeżeli  chodzi o
pytanie pierwsze – nie ma możliwości wykonania jakichkolwiek remontów bez ekspertyzy
– były ekspertyzy, o czym organ prowadzący został poinformowany i wszystkie pomiary
energetyczne są dostępne, można zajrzeć i zobaczyć, są już wyniki pomiarów przed i po
remontach.  Co do  wychowania  fizycznego,  w  tej  chwili  na  739 uczniów,  wydałam we
wrześniu trzy decyzje, czyli znikomy procent, to jest całkowite zwolnienie z wychowania



fizycznego, nie częściowe, bo takie też może być. W temacie oszczędności – oczywiście, na
hali sportowej, była wymiana oświetlenia na nowe, więc to jest duża oszczędność  i potem
sukcesywnie w kolejnych placówkach, ale to wiąże się  z finansami budżetowymi szkoły, bo
żeby  taka  gospodarkę  podejmować  musimy  na  bieżąco  wymieniać  oświetlenie  na
energooszczędne  i  w  miarę  możliwości  to  robimy,  ale  najpierw  przechodzimy  do
pierwszorzędnych potrzeb. 

Radny Stanisław Lewandowski – Czy to ostatni rok nauki w dwóch szkołach? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Beata Wasiak – Grudzińska -  Tak, to ostatni rok
nauki,  zgodnie  ze  wcześniejszymi  zapowiedziami  organu  prowadzącego,  jesteśmy  już
wszyscy tym zmęczeni, ale dzięki temu szkoła nie ma dwóch zmian.

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w 
Gostyninie,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Robert Pypkowski - Przedstawił informację o 
realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2020/21 – treść informacji stanowi załącznik 
do protokołu w wersji papierowej. 

Radny  Stanisław  Lewandowski  –  Ile  uczniów  jest  zwolnionych  z  zajęć  wychowania
fizycznego?

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Robert Pypkowski – Około dwie osoby, cieszy mnie
to, że coraz częściej otrzymujemy zaświadczenia od lekarzy w których piszą, że uczeń może
uczestniczyć w zajęciach, natomiast nie powinien uczestniczyć w biegach.

 Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w 
Gostyninie.

Dyrektor   Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  im.  Romualda  Twardowskiego
Andrzej Sitek -  Przedstawił informację o realizacji zadań statutowych w roku szkolnym
2020/21 – treść informacji stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Radny Stanisław Lewandowski –  Tendencje są zwyżkowe, a mamy w perspektywie jak
wiadomo nową Szkołę Muzyczną – czy Pana zdaniem te tendencje będą się utrwalały, jakie
są prognozy? 

Dyrektor   Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  im.  Romualda  Twardowskiego
Andrzej Sitek -  Trudno przewidzieć jak będzie w przyszłych latach, ale w porównaniu do
ubiegłego  roku  mamy  więcej  przyjęć  do  szkoły.   W  ubiegłym  roiku  do  szkoły  klas
młodzieżowych były przyjęte trzy osoby, a w tym roku aż 10, to jest duży wzrost, wzrost
jest  też  w cyklu  sześcioletnim,  czyli  u  dzieci  młodszych.  Do  klas  młodzieżowych  jest
zawsze trudniej. Będziemy zapraszać w przyszłym roku dzieci ze szkół podstawowych na
koncerty,  przewidujemy  koncert  świąteczny,  dzień  nauczyciela.  Jestem  w  małym
porozumieniu z proboszczem i może uda nam się zrobić festiwal chóralny szkoły razem z
parafią, ale to jeszcze daleka droga. 



Radny Bogdan Ozimek – Chciałem zapytać jak wygląda kwestia używania instrumentów,
które znajdują się w szkole w dobie pandemii, czy są specjalne przepisy? 

Dyrektor   Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  im.  Romualda  Twardowskiego
Andrzej Sitek –  Uczeń jeśli dostaje instrument ze szkoły, to ma go przez cały rok, musi
dbać o niego, nie pobieramy za to opłat, ponieważ nie możemy jako szkoła, ale przez to
mamy trochę większe wpłaty na Radę Rodziców. Mamy dobre jakościowo instrumenty. Był
zakupiony niedawno przez szkołę fortepian, mamy aż trzy fortepiany. 

Radny Bogdan Ozimek –   Szczególnie  chodzi  mi  o  takie  instrumenty  dmuchane,  np.
wspólna trąbka?

Dyrektor   Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  im.  Romualda  Twardowskiego
Andrzej  Sitek  –   Mamy  ich  w  nadmiarze,  trzeba  o  nie  dbać.  Uczeń  ponosi
odpowiedzialność za te instrumenty, o higienę też musi dbać sam danego instrumentu, ale
on sam go używa, także nie ma problemu myślę z tym.   Pan Przewodniczący zadał pytanie
na komisji odnośnie Pani Twardowskiej?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Tak, taką sugestię skierowałem, po tym
co wspólnie usłyszeliśmy. 

Dyrektor   Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  im.  Romualda  Twardowskiego
Andrzej Sitek –  Rozmawiałem z tą Panią, że jej mąż jako autorytet chętnie weźmie udział
w tym piśmie, że się podpisze pod tymi potrzebami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ogłaszam 15 min. przerwy. 

(po przerwie…) 
   
Do punktu 5 

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku. 

Opinia Komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – przyjęła informację.
Komisja Spraw Obywatelskich Zdrowia i Pomocy Społecznej – przyjęła informację.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – przyjęła informację.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – przyjęła informację.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przyjęła informację.
Komisja Rewizyjna – przyjęła informację.

             
Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Przedstawiała informację o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku – treść informacji stanowi załącznik do protokołu
w wersji papierowej. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę Nr 3.d./203/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 września 2021 roku w
sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu
wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2021  roku  –  treść  uchwały  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej.  

Radni  nie  zgłaszali  uwag  i  pytań  do przedstawionej  informacji  o  przebiegu wykonania
Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku.

Za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku
głosowano następująco:

Za- 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Informacja o przebiegu wykonania  Budżetu Miasta za I  półrocze 2021 rok została
przyjęta.

Do punktu 6 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta 
Gostynina w roku szkolonym 2021/2022.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna wraz z wnioskiem:

 W § 1 ust. 1 pkt. 2 zmienić cenę benzyny z 5,53 za litr na 5,60 za litr. 
  

Inspektor  ds.  Oświaty  Grażyna  Pączek  -   Prawo  oświatowe  dotyczące  zapewnienia
bezpłatnego dowozu  niepełnosprawnym dzieciom i uczniom odpowiednio do najbliższego
przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej,  innej  formy  wychowania
przedszkolnego  lub  ośrodka  rewalidacyjno-wychowawczego  lub  szkoły,  gmina  spełnia
poprzez  zorganizowanie  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  dzieci,
młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu
dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 Zwrot  rodzicom  kosztów  przewozu  następuje  na  podstawie  umowy  zawartej  między
Burmistrzem Miasta  Gostynina  a  rodzicami.  Zgodnie  z  ustawą Prawo oświatowe zwrot
kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości wyliczonej według określonego
w ustawie wzoru. Jednym z elementów tego wzoru jest tzw. średnia cena jednostki paliwa w
danej gminie właściwego dla danego pojazdu. W projekcie zaproponowaliśmy następ0ujące
ceny jednostki paliwa:

 olej napędowy – 5,76 zł za litr,
 benzyna – 5,53 zł za litr,



 autogaz 2,86 za litr,
Na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu była zmiana przy benzynie na kwotę 5,60 zł, przy
czym powiem, że ceny przygotowane przez nas były przygotowane na dzień 12 września,
natomiast one ulegają zmianie z dnia na dzień i np. 22 września ceny były zupełnie inne.
Oleju napędowego nastąpił wzrost, benzyny również, najbardziej na stacji PKS i ORLEN,
cena autogazu też uległa zmianie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Najpierw przegłosujemy poprawkę do
uchwały. Poprawka wniknęła z tego, że Pani inspektor mówiła o tym, że ceny w tej chwili
są wyraźnie wyże benzyny na różnych stacjach. 

Radny  Grzegorz  Raciborski  –  Jak  dobrze  usłyszałem  stawka  za  olej  napędowy  jest
wyższa, tak? 

Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek -  Olej napędowy było 5,76 i tak jest na stacji
Shell, natomiast na Orlen i PKS 5,73 zł, ale to cena z 22 września, także dzisiaj  może być
już zupełnie inaczej. 

Radny Grzegorz Raciborski –  Rozumiem, ale zawsze ceny oleju napędowego są niższe,
niż benzyny, wiec tego nie rozumiem. 

Inspektor ds. Oświaty Grażyna Pączek -   To nie od nas jest zależne, tak było.

Za przyjęciem poprawki do uchwały brzmiącej „W § 1 ust. 1 pkt. 2 zmienić cenę benzyny z
5,53 za litr na 5,60 za litr” głosowano następująco:  

Za- 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Poprawka została przyjęta. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  uchwały,  która  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0



UCHWAŁA  NR  268/XXXVIII/2021  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 7 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia treningowemu boisku piłkarskiemu, położonemu na 
Stadionie im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Sportowej 1.

Naczelnik  Wydziału  Promocji  Miasta  i  Ochrony  Zdrowia  Magdalena  Świderska  –
Szanowni  Państwo  w  związku  z  trwającą  i  będąca  już  na  ukończeniu  budową  boiska
piłkarskiego przy ul.  Sportowej 1, Pan Burmistrz wyszedł z inicjatywą, aby nadać temu
boisku imię  Pana  Mieczysława Święcickiego.   Odczytam Państwu jego krótki  biogram,
ustalony na podstawie naszych telefonów i kontaktów z rodziną Pana Święcickiego. 
 Mieczysław Święcicki, urodził się w 1889 r. w Czerei na Kresach (dzisiejsza Białoruś),
został zamordowany 1 grudnia 1939 r.  w Wólce Łąckiej.  Pochodził z rodziny o silnych
tradycjach  patriotycznych  i  katolickich.  Ukończył  studia  prawnicze  w  Kijowie.  Po
odrodzeniu niepodległej Polski, gdy skończył się okres 123-letnich zaborów, natychmiast
przyjechał z Petersburga do  kraju. W 1919 r. osiedlił  się wraz z rodziną w Gostyninie.
Rozpoczął pracę jako sędzia w miejscowym sądzie i od razu  zaangażował się w lokalną
działalność społeczną, głównie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W 1926 r.  powołał wraz z innymi gostynińskimi działaczami Powiatowy Komitet
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. U ramach tej organizacji utworzył
grupę inicjatywną, która postulowała wybudowanie w Gostyninie stadionu miejskiego. Po
zaakceptowaniu  przez  władze  tego  pomysłu,  stanął  na  czele  komitetu  budowy nowego
obiektu sportowego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu   Mieczysława   Święcickiego   w
zdobywanie   środków   finansowych  na inwestycję, a później nadzorowanie terminowości
wykonania  prac  już  pod  koniec  lata  1928  r.  mogło  odbyć  się  uroczyste  otwarcie
wymarzonego obiektu. Mieczysław Święcicki poczynił również starania, żeby 29 maja 1930
r.  Prezydent  RP Ignacy  Mościcki  podczas  przejazdu  przez  Gostynin  zaszczycił  swoją
obecnością  miejscowy stadion.  Chcąc  godnie  przyjąć  znakomitego  gościa  nie  szczędził
wysiłków  i  własnych  funduszy  w  celu  wybudowania  na  obiekcie  stylowej,  drewnianej
trybuny na 400 miejsc. Widząc rosnące zainteresowanie sportem postulował wybudowanie
sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki.

Zabiegał,  aby  najlepsi  polscy  kadrowicze  trenowali  na  gostynińskim  stadionie  i
inspirowali wszystkich miejscowych   sportowców   do   osiągania   wysokich   wyników.
Efektem   tych   starań   był   pobyt w Gostyninie w 1933 r. Janusza Kusocińskiego, mistrza
olimpijskiego z Los Angeles oraz przygotowania w 1935 r.  reprezentacji Polski na Letnie
Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Jego pasja, żarliwość i zapał udzielały się gostynińskim
działaczom sportowym i motywowały do kolejnych przedsięwzięć - zdobywania sprzętu i
poszukiwania  instruktorów.  Mieczysław  Święcicki  wspierał  finansowo  uzdolnionych
gostynińskich sportowców nie posiadających środków finansowych.  Dzięki fundowanym
przez niego stypendiom wielu mogło podjąć studia uniwersyteckie.

Kolejnym  celem Mieczysława  Święcickiego  było  powołanie  w  1926  r.  do  życia
miejscowego Klub Sportowego MAZUR Gostynin,  którego został  pierwszym prezesem.
Klubem kierował do wybuchu drugiej wojny światowej. Podejmował wiele inicjatyw dla
członków klubu, m.in. założył bibliotekę i  pozyskał księgozbiór. Fundusze na działalność
klubu  gromadził  poprzez  organizację  imprez  i  wydarzeń  kulturalnych.  Klub  preferował



piłkę nożną,  choć posiadał także sekcję lekkoatletyczną i  piłki  siatkowej.  Obok Cracovi
Kraków,  ŁKSu  czy  Resovii  Rzeszów  uznać  można  KS  Mazur  za  jeden  z  pierwszych
polskich klubów piłkarskich, które kontynuują swoją działalność do dziś.
Oprócz  zaangażowania  w  Gostyninie  Mieczysław  Święcicki  działał  także  na  niwie
sportowej  w  Płocku  –  w  1928  r.  został  członkiem  zarządu  Płockiego  Podokręgu  Piłki
Nożnej,  a  w  1930  r.  wybrano  go  na  prezesa  zarządu  Płockiego  Podokręgu
Lekkoatletycznego.

Mieczysław  Święcicki  nie  skupiał  się  tylko  na  działalności  sportowej.
Przyświecająca  idea  przywiązania  do  Ojczyzny  była  inspiracją  do  podjęcia  różnych
przedsięwzięć  na  rzecz  lokalnej  społeczności,   m.in.   na   rzecz   ochrony   zdrowia,
spółdzielczości  i  życia   kulturalnego.   Znany   był z licznych publikacji w “Tygodniku
Gostynińskim”, piśmie Bezpartyjnego Bloku Współpracy               z Rządem Józefa
Piłsudskiego, dając w nich wyraz troski o odbudowę państwowości polskiej i rozwój miasta.

Dziś  trudno  sobie  wyobrazić  życie  sportowe  w Gostyninie  bez  pracy  społecznej
Mieczysława Święcickiego. Jego charyzmatyczna osobowość jest przykładem i wzorem dla
gostynińskich sportowców na drodze do osiągania ambitnych celów, a dla mieszkańców
naszego miasta patriotycznej postawy. Mieczysław Święcicki wiedział, że sport stoi ponad
wszelkimi  podziałami,  a  mieszkańcy  Gostynina  to  jedna  wielka  drużyna.  Był  jedną  z
nielicznych osób, która zrobiła tak wiele na rzecz rozwoju sportu i organizacji sportowych
w historii miasta.

Już  w  sierpniu  1948  r.  podjęto  starania  o  upamiętnienie  postaci  Mieczysława
Święcickiego. Na stadionie zorganizowano zawody piłkarskie z udziałem drużyn z Kutna i
Gąbina,  podczas  których  przeprowadzono  zbiórkę  pieniężną  na  sfinansowanie  tablicy
pamiątkowej. Nie udało się zrealizować tej idei.
Podejmując uchwałę możemy godnie uhonorować tę wybitną postać.

Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Pani  Naczelnik  w  uzasadnieniu  przedstawiała
postać Pana Mieczysława Święcickiego.  Myślę,  że jest  to bardzo dobry pomysł,  aby to
boisko nazwać imieniem Mieczysława Święcickiego. Tutaj tez ukłon w kierunku Państwa
radnych, bo Państwo mówiliście, żeby nie zapominać o tej postaci, więc cieszę się, ze ten
projekt dzisiaj trafił pod obrad. Jednocześnie informuję, że jak tylko będzie wyznaczona
data uroczystości oficjalnego otwarcia boiska na spotkanie zostanie zaproszona też rodzina
Mieczysława Święcickiego, która też nie kryje wzruszenia, że Państwo Radni jesteście tą
Radą, która chce w taki sposób uhonorować Pana Mieczysława.           

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  uchwały,  która  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.



Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA  NR  269/XXXVIII/2021  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie  z 
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
się dziecka „Gostynińskie becikowe”.

Sekretarz Miejski Hanna Adamska – Projekt dotyczy zmiany uchwały z dnia 28 grudnia
2018  roku  w  sprawie  Gostynińskiego  Becikowego.  Zgodnie  z  ustawą  o  świadczeniach
rodzinnych z 2003 roku jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana
jest w wysokości 1000 złoty na jedno dziecko, jest to tzw. projekt rządowy. W związku z
art. 22 tejże ustawy Rada Gminy również w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym
na  terenie  Gostynina  osobom jednorazową zapomogę  z  tytułu  urodzenia  dziecka  i  taka
właśnie  uchwała  była  podjęta  w  2018  roku.  Dzisiejszy  projekt  przewiduje  propozycje
zmiany tej uchwały, konkretnie § 4 ust.2, który dotyczy zmiany z 6 miesięcy na 12 miesięcy
terminu składania wniosku w sprawie otrzymania świadczenia. Z uwagi na to, że na tzw.
rządowe becikowe, wnioski można złożyć przed upływem 12 miesięcy od narodzin dziecka,
uchwała  z  2018  roku  Rady  Miejskiej  w Gostyninie  przewidywała  6  miesięczny termin
wypłaty tego świadczenia, w związku z tym zdarzały się sytuacje, że niektórzy nie mieli
świadomości,  licząc na to,  że mają jeszcze okres  12 miesięcy.  Większość osób wnioski
składała niezwłocznie po narodzinach dziecka, ale były przypadki, że wnioski składano w
terminie późniejszym, kiedy termin 6 miesięcy się kończył. W związku z takimi sytuacjami
propozycja jest taka, aby ujednolicić terminy składania wniosków na 12 miesięcy obydwu
świadczeń.  Dla  MOPS też  będzie  to  ułatwienie.  Ponadto  projekt  uchwały  w punkcie  3
poprzedniej uchwały z 2018 roku wkradł się błąd – „ Gostynie”  zamiast „Gostyninie”, więc
oczywiście   trzeba  to  zastąpić.  W 2020  roku,  126  rodzin  skorzystało  ze  świadczenia
„Gostynińskie Becikowe”, w tym roku już wpłynęło 113 wniosków i tyle było wypłat, także
do końca roku będzie ich więcej, niżeli w 2020 roku. 

Opinia Komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.     

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  uchwały,  która  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 



Za- 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA  NR  270/XXXVIII/2021  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 9 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  195/XXV/2020  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina. 

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa  i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –  Projekt  uchwały  został
przygotowany w związku ze zmianą przepisów, które zobowiązały nas do dostosowania
katów prawa miejscowego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina jest aktem prawa miejscowego. Uchwała
do której zmiany wprowadzamy została przyjęta 29 września ubiegłego roku, to była duża
zmiana zasad i teraz w związku ze zmianą przepisów, żeby nie wprowadzać dużej rewolucji,
czy zmian do dosyć świeżo przyjętych zasad proponujemy wprowadzenie definicji dochodu,
która na dzień dzisiejszy jest odmienna z definicją dochodu, która jest w ustawie o lokalach
mieszkaniowych. W dotychczasowych zasadach posługiwaliśmy się definicją o dodatkach
mieszkaniowych, teraz zupełnie inne dochody bierze się pod uwagę, dlatego proponujemy
wprowadzić  definicję  dochodu,  która  dotychczas,  przed  zmianą  obowiązywała  i  była
stosowana w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Ponadto w projekcie doprecyzowujemy
uprawnienie grupy osób do zawarcia umów najmu lokali – chodzi tutaj o podopiecznych
Domów Dziecka, Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, w jakim okresie, w jakim czasie
mogą  o  taki  lokal  z  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Miasta  Gostynina  się  ubiegać.  W
przedłożonym projekcie  uchwały,  tak,  jak wspominałam już na komisji  wkradł  się  błąd
literowy, w punkcie 7, czyli przez dochód należy rozumieć, będą 4 litery, czyli litera a – za
dochód uważa się, litera b – do dochodu nie wlicza się, litera c - będzie zaczynała się od
słów – dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się, litera d – w przypadku osób
prowadzących działalność gospodarczą, których itd.      

Opinia Komisji
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.     

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  uchwały,  która  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  



Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA  NR  271/XXXVIII/2021  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie hipoteki na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –   Miejskie  Przedsiębiorstwo
Komunalne  w  Gostyninie  Sp.  z  o.o.  wykonuje  zadania  własne  gminy  w  zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasta Gostynina. Spółka
zwróciła  się  do  Burmistrza  Miasta  Gostynina  o  wyrażenie  zgody  na  ustanowienie
zabezpieczenia na majątku Gminy Miasta Gostynina na potrzeby kredytu. Pan Burmistrz
wyraził zgodę, została wyznaczona w tym celu nieruchomość położona w Gostyninie przy
ul. Bierzewickiej. Są to nieruchomości na których znajduje się Miejskie Centrum Handlowe
Stara  Betoniarnia,  dla  przedmiotowej  nieruchomości  został  sporządzony  operat
szacunkowy, wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 17.800 000,00 zł., tak  jak jest
to zapisane w projekcie uchwały. Wysokość pożyczki z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej, bo na potrzeby pożyczki z tej instytucji  hipoteka będzie
ustanawiana nie przekroczy 12.500.000,00 zł.   

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  uchwały,  która  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

(obrady opuścił radny Bogdan Ozimek…)

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  9: Bryłka  Katarzyna,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak Anna,  Pieniążek Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Śniecikowska
Renata, 

Przeciw- 0



Wstrzymało się- 1: Wróblewski Stanisław. 

UCHWAŁA  NR  272/XXXVIII/2021  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

(przybył radny Bogdan Ozimek…)

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,
Rolnictwa  i  Leśnictwa Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –   Uchwała  dotyczy
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2856/1 położonej w Gostyninie przy ul.
Stodólnej  4.  Na  tej  nieruchomości  znajduje  się  budynek  mieszkalny,  powierzchnia
przedmiotowej  nieruchomości  to  10  metrów².  Gostynińska  Spółdzielnia  Mieszkaniowa
wystąpiła do Burmistrza o zgodę na zakup nieruchomości w celu uregulowania przedmiotu
własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny, który jest w zasobach
GSM.  Żeby  do  bezprzetargowego  zbycia  nieruchomości  mogło  dojść,  niezbędna  jest
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości. 

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  uchwały,  która  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

(obrady opuścił radny Bogdan Ozimek…)

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-11: Bryłka  Katarzyna,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław. 

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA  NR  273/XXXVIII/2021  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 12



Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Marii Gruchot na działalność Burmistrza 
Miasta Gostynina.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder-  Przypomnę,  że  wypłynęła
korespondencja od Wojewody Mazowieckiego, która w załączeniu zawierała skargę Pani
Marii  Gruchot  na  działalność  Burmistrza  Miasta  Gostynina,  została  ona  dostarczona
Państwu Radnym oraz skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest opinia, aby
uznać skargę za bezzasadną. 

(przybył radny Bogdan Ozimek…)

Opinia Komisji:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – uznać skargę za bezzasadną.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  uchwały,  która  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA  NR  274/XXXVIII/2021  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 13

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Szanowni Państwo został przedstawiony projekt
uchwały,  zmieniającej  uchwałę  budżetową,  projekty  były  trzy  z  uwagi  na  dokonywane
zmiany. Jeszcze dzisiaj Państwo otrzymali projekt z małą poprawką, oprócz tej, która była
zgłaszana na Komisji Rozwoju Gospodarczego. W ostatniej chwili otrzymaliśmy jeszcze
informację z promocji, aby kwotę „małpkowego” rozbić na trzy paragrafy i tam wkradły się
błędy,  dzisiaj  sprawdzając  uchwałę  te  błędy  zauważyłam.  Dokonałam   poprawek
właściwych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Przepraszam Pani Skarbnik, użyła Pani
sformułowania "małpkowego", może nie wszyscy wiedzą, co to oznacza? 



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – To jest tzw. „małpkowe”, czyli są to dochody, w
części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Te
dochody  przekazuje  nam  Urząd  Skarbowy.  Zmiany  jakie  dokonujemy  w  Uchwale
Budżetowej,  dotyczą zmian w dochodach,  wydatkach,  a także przychodach budżetu i  w
związku z tymi zmianami nowe brzmienie otrzymuje paragraf 3 ust.2 oraz nowe brzmienie
otrzymuje paragraf  4 uchwały budżetowej, a także paragraf 8. Ogółem dochody i wydatki
zwiększą się o łączną kwotę 243.178,14 zł. – ta kwota stanowi per saldo dokonywanych
zmniejszeń i zwiększeń w dochodach, jak i w wydatkach. Zwiększą się dochody bieżące
łączną kwotę 238.040,14 zł. i dochody majątkowe o kwotę 5.138,00 zł., natomiast wydatki
bieżące zwiększą się o kwotę 181.257,14 zł, dochody majątkowe o kwotę 61.921,00 zł. W
kwocie  846.020,00  zł.  zmniejszamy  przychody  z  tytułu  kredytu,  jaki  planowaliśmy
zaciągnąć  na  rozchody,  natomiast  zwiększamy  wolne  środki  w  tej  kwocie,  które
przeznaczamy na spłatę w drugim półroczu,  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

1) w dziale 756 dokonuje się następujące zmiany:
a) o kwotę 135.966,81 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób

prawnych;
b) o kwotę  50.900,00 zł  zwiększa  się  wpływy z  części  opłaty  za  zezwolenie  na

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
2) w dziale 758 zwiększa się o kwotę 45.150,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji

ogólnej, 
3) w dziale 801 dokonuje się następujące zmiany:

a) o kwotę 21.100,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w ZSP (P1);

b) o kwotę 5.258,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w ZSP (PP5);

c) o kwotę 58.700,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w
ZSP (P1); 

d) o kwotę 14.712,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w
ZSP (PP5); 

e) o kwotę 26.358,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w (PP5);

f) o kwotę 73.412,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w
(PP5); 

4) w dziale 851 dokonuje się następujące zmiany:
a) o kwotę 38.102,33 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  realizacji  zadań  związanych  z
przeciwdziałaniem  COVID-19  (§ 2180 - środki na dowóz do punktów szczepień
przeciwko COVID – 19);

b) o kwotę 34.579,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o środki na
dowóz      do punktów szczepień przeciwko COVID – 19 (§ 0970);

5) w dziale 852 dokonuje się następujące zmiany: 
a) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
b) przenosi się kwotę 26.591,00 zł ze środków na dofinansowanie własnych zadań

bieżących  gmin,  powiatów (związków gmin,  związków powiatowo-gminnych,



związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§
2700)   na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  (§
2180 - środki na realizację Programu  pn. “Wspieraj Seniora”).

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:
1) w dziale  20 o kwotę  5.138,00 zł  zwiększa się  wpływy ze  sprzedaży składników

majątkowych  (konkretnie  ze  sprzedaży  pozyskanego  drewna  z  naszego  lasu
komunlanego).

2) w  dziale  758  przenosi  się  środki  w  kwocie  3.300.000,00  zł  ze  środków  na
dofinansowanie własnych inwestycji  gmin,  powiatów (związków gmin,  związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych  źródeł  (§  6290)  na  dofinansowanie  ze  środków  Rządowego  Funduszu
Inwestycji  Lokalnych (§ 6100),  na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. 

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
1) w  rozdziale  60016 o  kwotę  25.008,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług

remontowych;
2) w rozdziale 70005 dokonuje się następujące zmiany:

a) o kwotę 19.000,00 zł zwiększa się wydatki na  zakup usług remontowych;
b) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na  zakup usług pozostałych;
c) o kwotę 4.340,00 zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii;
d) o  kwotę  47.880,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na   opłaty  za  administrowanie  i

czynsze   za  budynki,  lokale  i  pomieszczenia  garażowe –  jest  to  partycypacja
gminy w częściach wspólnych, we Wspólnotach Mieszkaniowych, dotyczy lokali
mieszkalnych oraz usługowych. 

e) o kwotę 75.000,00 zł zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych.

f) w rozdziale 70095 o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów
i wyposażenia – ta kwota będzie przeznaczona na zakup pojemników na odpady
komunalne do altany na ul. Polnej. MTBS zwrócił się do Pana Burmistrza, czy
Urząd  nie  mógłby  partycypować  w  kosztach,  ponieważ  taka  altana  była
niezbędna.  Pan  Burmistrz  wyraził  zgodę  i  takie  wydatki  na  altanę  będziemy
ponosić.       

2) w rozdziale 75023 dokonuje się następujące zmiany:
a) o kwotę 2.262,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – zapłata za

utylizację zlikwidowanego sprzętu, czyli wyposażenia. Została powołana komisja
likwidacyjna w tym roku czeka nas inwentaryzacja, spis z natury, dużo rzeczy nie
nadawało się do użytku i  zostały zdjęte ze stanu, potem oddane do utylizacji.
Częściowa  kwota  będzie  dotyczyć  zapłaty  za  wydruk  naszej  lokalnej  gazety,
ponieważ ma być zwiększony jej nakład.      

b) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej;

3) w  rozdziale  75075  o  kwotę  6.000,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych;

4) w rozdziale 75495 o kwotę 6.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;
5) w rozdziale 75702 o kwotę 150.000,00 zł zmniejsza się odsetki od samorządowych

papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego



kredytów i pożyczek – wiemy już, że odsetki nie będą w takiej wysokości, jak były
planowane i tą kwotę Pan Burmistrz postanawia przeznaczyć na inne cele.  

6) w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:
a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 15.800,00 zł zwiększa się wynagrodzenia

osobowe, o kwotę 2.720,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o
kwotę 390,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy;

b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 18.430,00 zł zwiększa się wynagrodzenia
osobowe, o kwotę 3.170,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o
kwotę  450,00 zł  zwiększa się  składki  na  Fundusz Pracy,  o  kwotę  4.000,00 zł
zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;

c) w  Zespole  Szkolno  Przedszkolnym  o  kwotę  3.510,00  zł  zwiększa  się
wynagrodzenia  osobowe,  o  kwotę  600,00  zł  zwiększa  się  składki  na
ubezpieczenie  społeczne,  o  kwotę  80,00  zł  zwiększa  się  składki  na  Fundusz
Pracy,

7) w rozdziale 85154 dokonuje się następujące zmiany:
a) kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
b) kwotę  20.900,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług  materiałów  i

wyposażenia;
c) kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;

8) w rozdziale 85195 dokonuje się następujące zmiany:
a) o kwotę     741,41 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
b) o kwotę     502,65 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
c) o kwotę       71,20 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy; 
d) o kwotę  2.185,58 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe; 
e) o kwotę         9,60 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia; 
f) o kwotę     13,10 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez

podmiot zatrudniający;
9) w rozdziale 85202 o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przez

jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
10)w  rozdziale  85502  o  kwotę  30.000,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  świadczenia

społeczne;
11)w  rozdziale  90015  o  kwotę  7.278,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług

pozostałych na przedsięwzięcie pn. “Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia
ulic, placów i dróg publicznych”. 

12)w  rozdziale  90095  o  kwotę  15.461,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych;

13)w  rozdziale  92695  o  kwotę  3.000,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
1) w rozdziale  60016  o  kwotę  11.414,00  zł  zwiększa  się  zadanie  inwestycyjne  pn.

“Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  1  przejściu  dla  pieszych  w
Gostyninie  na  ul.  Rynek  26  na  drodze  nr  140190W,  to  zadanie  jest  z
dofinansowaniem. Wpłynęła jedna oferta na to zadanie, okazało się, że niezbędna jest
wyższa  kwota,  aby  było  można  podpisać  umowę,  a  nie  zrezygnować  i  oddać
dofinansowanie. 

2) w rozdziale 70005 dokonuje się następujące zmiany;
a) wprowadza się do załącznika nr  11 do Uchwały Budżetowej  pn.  Wydatki na

zadania  inwestycyjne  w  2021  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć   do



Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Wykup
nieruchomości  gruntowych  o  nr  ewid  6303/1,  6304/1,  6305/1,  6306/1  pod
budowę drogi gminnej" i ustala się środki  w kwocie 70.000,00 zł.,  zgodnie z
treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

b) zdejmuje się z załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania
inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć   do Wieloletniej
Prognozy  Finansowej,  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Wykup  nieruchomości
gruntowych przy  ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej" w kwocie 41.000,00
zł;

3) w rozdziale  70095 wprowadza  się  do  Załącznika  nr  11  do  Uchwały  Budżetowej
pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć
do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Budowa  altany
śmietnikowej dla budynków komunalnych” i ustala się środki w kwocie 21.507,00 zł
zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przychody budżetu Miasta:
1) zmniejsza  się  o  kwotę  846.020.00  zł  z  tytułu  kredytów  zaciąganych  na  spłatę

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki;
2) zwiększa się o kwotę 846.020,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym  budżetu,  wynikających  z  rozliczeń  kredytów  i  pożyczek  z  lat  ubiegłych
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. 

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  uchwały,  która  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA  NR  275/XXXVIII/2021  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 14 

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 – Jeżeli chodzi o zmiany w uchwale w sprawie WP,
to dokonujemy ich na podstawie poprzedniej uchwały, były również nanoszone poprawki w
punkcie  gdzie  były  wydatki  50.900,00  zł,  dodane  jest  w  tym  10.000,00  zł.  na
wynagrodzenia  osobowe.  Również  dokonano  zmian  w  przedsięwzięciach,  zmniejszono
limity,  w  związku  z  zawarciem  umów  z  wykonawcami,  a  także  zmniejszono  limit  w
związku z zawarciem umów z wykonawcami i zwiększono limit odnośnie najmu majątku
oświetleniowego, do oświetlenia ulic,  placów i dróg publicznych, co było spowodowane
waloryzacją czynszu.   

(obrady opuścił radny Bogdan Ozimek…)

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  odczytał  treść  uchwały,  która  stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za- 10: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna,  Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna,  Pieniążek Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Śniecikowska
Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA  NR  276/XXXVIII/2021  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Do punktu 15 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki 
oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

(przybył radny Bogdan Ozimek…)

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

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, zmiana w tej uchwale wiąże
się  ze  zmianami  dokonanymi  w Uchwale  Budżetowej,  a  mianowicie  ze  zmniejszeniem
kwoty kredytu, jaki był planowany wcześniej do zaciągnięcia na rozchody. Proponujemy
zmianę w § 1 ust. 1 w brzmieniu przedstawionym w niniejszej uchwale. Wcześniej była to
kwota w wysokości - 1.692.040,00 zł, teraz jest to kwota - 846.020,00 zł.  



Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.      
     
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za  - 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 277/XXXVIII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 16 

Przyjęcie protokołu z XXXIII,XXXIV,XXXV,XXXVI, XXXVII sesji Rady Miejskiej w 
Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  Protokoły  otrzymaliście  Państwo
mailem.  Proponuję, aby każdy z nich przegłosować oddzielnie.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu.  

Za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji głosowano następująco: 

Za - 10: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Reder  Andrzej,   Śniecikowska
Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 1: Raciborski Grzegorz.  

PROTOKÓŁ z XXXIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji głosowano następująco: 

Za  - 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0



PROTOKÓŁ z XXXIV sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
 

Za przyjęciem protokołu z XXXV sesji głosowano następująco: 

Za - 10: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Reder  Andrzej,   Śniecikowska
Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 1: Raciborski Grzegorz.

PROTOKÓŁ z XXXV sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
 
Za przyjęciem protokołu z XXXVI sesji głosowano następująco: 

Za  - 11: Bryłka Katarzyna,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0

PROTOKÓŁ z XXXVI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Za przyjęciem protokołu z XXXVII sesji głosowano następująco: 

Za - 9: Bryłka Katarzyna,  Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna,
Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Reder  Andrzej,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 2: Florczak Anna, Raciborski Grzegorz,

PROTOKÓŁ z XXXVII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Do punktu 17 

Sprawy różne. 

(obrady  opuściła  Radna  Katarzyna
Bryłka  oraz  Radny  Stanisław
Lewandowski…)



Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Reder  -  Pierwsza  sprawa,  która  chciałbym
poruszyć – od pewnego czasu otrzymujecie  państwo korespondencję,  którą  Pan Marian
Starzyński kieruje do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tym Zarządcą jest MTBS. Tych
pism jest kilka, one są kierowane do Zarządcy, ale część jest syngowana do wiadomości,
część jest napisane ksero  Rada Miejska. Sprawa została skierowana na połączoną Komisję
Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  oraz  Komisję  Bezpieczeństwa  i
Porządku Publicznego,  po wcześniejszym rozpoznaniu sprawy od strony prawnej,  został
przyjęty  przez  komisje  wniosek,  z  prośbą  o  przegłosowanie,  został  on  skierowany  do
Przewodniczącego Rady Miejskiej, w brzmieniu:

„Zgodnie z właściwością przekazać Burmistrzowi Miasta korespondencję Pana Mariana
Starzyńskiego kierowaną do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego  11  wraz  ze  stosownymi  odpowiedziami  Zarządcy  Wspólnoty”

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

Za  - 9: Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek
Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,  Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław.

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  -  Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w
sprawach różnych?

Radny  Stanisław  Wróblewski –  Ja  z  apelem  do  pracowników  Urzędu  Miasta,
przygotowujących  uchwały,  było  już  coraz  lepiej,  teraz  jest  coraz  gorzej.  Dzisiejsze
uchwały to cała masa błędów typograficznych, prawnych, niech sobie te osoby poczytają
rozporządzenie zasady techniki prawodawczej, żadna uchwała dzisiaj nie była bezbłędna, w
każdej były błędy w liczbie bardzo różnej. Gdybym przejechał i przekazywał te uwagi, to
jeszcze z godzinę by to potrwało. 

Do punktu 19 

Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  -  Zamyka obrady XXXVIII sesji Rady
Miejskiej VIII Kadencji.  Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Andrzej Hubert Reder



 


