
PROTOKÓŁ NR L / 2022

z posiedzenia L nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Stan – 15

Obecni – 13

Obrady rozpoczęto o godzinie 16:00, a zakończono o 16:40.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Witam radnych przybyłych na dzisiejszą
sesję,  witam  naszych  gości:  Burmistrza  Miasta  Pana  Pawła  Kalinowskiego,  witam Panią
Skarbnik Panią Bożenę Sokołowską, witam Sekretarza Miejskiego Panią Hannę Adamską,
witam  Naczelnika  Gospodarki  Przestrzennej  i  Inwestycji  Pana Włodzimierza  Frontczaka,
witam Panie z Obsługi Biura Rady Miejskiej, witam Pana Łuksza naszego informatyka. Sesja
dzisiejsza  została  zwołana  na  wniosek  Burmistrza  Miasta,  27  lipca  wpłynął  wniosek  do
Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder –  odczytał  wniosek  Burmistrza  Miasta
Gostynina o zwołanie sesji nadzwyczajnej – treść wniosku stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  odczytał proponowany porządek obrad. 

Do porządku obrad nie wnoszono uwag i propozycji zmian. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za – 12: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak Anna, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,
Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław. 
Przeciw – 0.
Wstrzymało się – 0.

Porządek obrad został przyjęty.



Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z

dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2034.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

Skarbnik  Miasta  Bożena Sokołowska –  Szanowni   Państwo,  jeszcze  był  dosłany  drugi
projekt uchwały, z racji tej, że doszła jeszcze jedna zmiana,  a poza tym zmieniły się również
ogólne  kwoty  dochodów w wyniku  wydania  zarządzenia  Burmistrza  w dniu  29  lipca,  te
zmiany są podkreślone, gdzie poprawki żeśmy nanieśli. Jeszcze na początku chciałam zgłosić
poprawkę,  w  załączniku   nr  4  w  kwocie  ogółem,  gdzie  jest  kwota  „zmiana”,  źle  mi
podliczyło, 7.000,00 zł. trzeba zamienić na 500,00 zł. w wyniku zmniejszenia i zwiększenia
różnica stanowi 500,00 zł. i tylko o tyle będzie zwiększenie w tym załączniku. Jeżeli chodzi o
zmiany bardziej szczegółowe, to w dochodach bieżących o kwotę 8.500,00 zł. zwiększamy
wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, jaką udzielił nam
Samorząd  Województwa  Mazowieckiego  na  realizację  zadania  zakup  wyposażenia  do
jednostki naszej OSP i ta kwota oraz kwota nasza, wkład własny gminy, zwiększy wydatki w
rozdziale  75412.  O  kwotę  381,30  zł.  zwiększamy  wpływy  z  tytułu  kar  i  odszkodowań
wynikających z umów, i o kwotę 2.109,71 wpływy z pozostałych odsetek i o kwotę 2.439,02
zł.  wpływy z różnych dochodów. W dochodach majątkowych  o 8.000,00 zł.  zwiększamy
również dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu
pn. „Pod Biało- Czerwoną”. Wydatki bieżące, o Straży powiedziałam, ale dodam jeszcze, że
będzie  zakupionych 6 hełmów strażackich  i  dwie prądownice,  tutaj  będzie  jeszcze  wkład
OSP, do tego projekt w kwocie 3.000,00 zł. ale nie mam tu informacji, także z tych środków
to wyposażenie będzie dla naszej OSP zakupione. O 3.000,00 zł. jeżeli chodzi rozdział 75412
tutaj  jest zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia i przeniesienie na wkład własny.
Rozdział 801 (trzeba dopisać jeszcze 01) o kwotę 356,70 zł. zmniejsza się wydatki na zakup
usług pozostałych i o kwotę 738,00 zł. zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W rozdziale 85149 o kwotę 2.000,00 zł. zmniejsza się
wydatki na zakup usług medycznych, tą kwotę przenosi się do rozdziału 90004 na zakup
usług pozostałych. W rozdziale 85153 o kwotę 6.500,00 zł. zmniejsza się dotację celową z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
W rozdziale 85154 o kwotę 4.500,00 zł. zmniejsza się dotację celową na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, łącznie te kwoty wprowadza
się  w  rozdziale  85154,  czyli  11.000,00  zł.  na  wydatki  na  zakup  usług  pozostałych.  W



rozdziale  90095  o  10.000,00  zł.  zmniejsza  się  wydatki  na  przedsięwzięcie  pod  nazwą
„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Gostynina w latach
2021-2022” i o tę kwotę zwiększa się wydatki na odławianie psów i usługi weterynaryjne. W
rozdziale  92109 o kwotę 100.000,00 zł.  zwiększa się dotację  podmiotową dla  Miejskiego
Centrum Kultury w Gostyninie. W rozdziale 92604 o kwotę 2.439,02 zł. zwiększa się wydatki
na zakup nagród, i o 2.109,71 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych. Wydatki
majątkowe  –  w  rozdziale  01042  o  kwotę  114.207,00  zł.  zwiększa  się  wydatki  na
przedsięwzięcie  pn.  „Renowacja  jeziora  Zamkowego  w  Gostyninie  wraz  z  budową
regulowanych odpływów”, tutaj zostały otwarte oferty, na to zadanie mieliśmy 1.473.000,00
zł i o te 114.207,00 zł. najniższa oferta, żeby to zadanie zrealizować, głównie dlatego Pan
Burmistrz  zwołał  tą  sesję  nadzwyczajną,  a  tutaj  mamy  bardzo  duże  dofinansowanie
800.000,00  zł.  W  rozdziale  70007  o  kwotę  214.207,00  zł.  zmniejsza  się  wydatki  na
przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja
30 w Gostynie” tutaj też już Pan Burmistrz informował, że w tym roku nie rozpocznie się,
zrezygnowaliśmy  z  dofinansowania,  ponieważ  po  przetargu  bardzo  wysoka  wartość
oferowana przez inwestora, tu pozostają środki, z tych środków 114.207,00 zł. przechodzi na
renowację  jeziora  Zamkowego  i  100.000,00  zł.  na  dotację  podmiotową  dla  Miejskiego
Centrum Kultury. W rozdziale 75095 o 8.000,00 zł.  zwiększamy zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod Biało- Czerwoną”, już
została podpisana umowa, wprowadzamy środki z dotacji i zadanie jest już w budżecie na
kwotę 17.000,00 zł. czyli środki własne, a łączna wartość zadania to 25.000,00 zł. 

Radna Urszula Pieniążek – czyja oferta została wybrana na inwestycję przy Zamku?. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – BMB Budownictwo Państwo Balcerzakowie. 

Przewodniczący  RM Andrzej  Reder –  korzystając  z  obecności  Pana  Naczelnika,  może
powie Pan kilka słów na temat tego zadania, bo też i do mnie były pytania radnych, jaki jest
zakres tego zadania, termin.?

(na posiedzenie sesji przybył radny Tadeusz Majchrzak) 

Naczelnik  wydziału  Gospodarki  Przestrzennej  i  Inwestycji  Włodzimierz  Frontczak –
Szanowni Państwo, zadanie jest realizowane  na podstawie dwóch projektów budowlanych,
które już wcześniej żeśmy opracowali, te projekty budowlane zostały dostarczone przez firmę
projektową, one obejmowany dwa zadania jakby oddzielnie, jedno zadanie dotyczyło samego
jeziora Zamkowego. Zakres w tym projekcie jest nieco większy od tego co w tej chwili tutaj
mamy  objęte  wnioskiem,  dodatkowo  jeszcze  były  objęte  wnioskiem  pomosty  i  linia
brzegowa. Drugi projekt, który jest związany z tym przedsięwzięciem pod Zamkiem, który
jest  jakby  uregulowanie  kwestii  przeciwpowodziowych,  chodzi  o  połączenie  tych  jezior
pomiędzy  sobą  i  odprowadzenie  wody  z  tych  jezior,  nie  tak  jak  dzisiaj  jest  to  do
ul. Ziemowita,  w  której  znajduje  się  rów  i  później  tym  rowem  poprzez  studnię
podczyszczeniową,  która  była  wybudowana  jeszcze  w  czasie  budowy  małej  obwodnicy,
ponieważ  tam przekroje  są  bardzo  małe,  więc  śladem rowu,  który  kiedyś  był  awaryjnie
wykopany  podczas  powodzi,  jest  zaprojektowany  w  tej  chwili  rów,  który  łączy  rzekę  z
jeziorem Sejmikowym.  Oczywiście  te  rowy są  umocnione,  są  zastawki,  są  przepusty,  są



dojścia  porobione,  także żeby to można było w przyszłości  konserwować, żeby to mogło
funkcjonować  normalnie.  Ponieważ  koleżanki  z  wydziału  Pozyskiwania  Środków
Finansowych złożyły wniosek do województwa, ale niestety nie mogliśmy wnioskować na
cały zakres, który był objęty w tych opracowaniach, więc tutaj z samego jeziora pozostało
tylko czyszczenie dna tego jeziora, natomiast ten drugi projekt wszedł w całości. To jest taki
zakres tutaj, odnośnie tego, przetarg w tej chwili jest oferta złożona i jeżeli zostanie ta kwota
zatwierdzona, to będzie podpisanie umowy i rozpoczęcie tych  robót, a termin realizacji do
końca października, był szacowany termin, wynika to z dofinansowania, z umowy zawartej na
dofinansowanie.

Przewodniczący  RM Andrzej  Reder –   proszę  powiedzieć,  bo  też  były  wątpliwości  w
kwestii czyszczenia dna, jak to się będzie odbywać, w jakiej technologii, koparka na tratwie?. 

Naczelnik wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Włodzimierz Frontczak – tak,
oczywiście tak, chodzi o wybranie trzciny w zasadzie i mułu, bo w tej chwili jeżeli patrzymy
od bramy wyjściowej  Zamku na  taflę  jeziora  to  widać,  że  ta  część  po lewej  stronie  jest
całkowicie zarośnięta trzciną i to trzeba usunąć, nie ma innego rozwiązania, tylko usunięcie
tego koparkami.  W kosztorysie są przewidziane takie  maty pływające na których koparka
wjeżdża, wpływa na wodę, kopie to, urobek jest odkładany gdzieś na bok i później jak już
woda  odejdzie  od  niego  jest  odwożony  gdzieś.  Utylizacja  całej  tej  trzciny  i  tego  całego
urobku wchodzi w zakres zadania, czyli wykonawca musi sam sobie znaleźć miejsce gdzie to
wszystko wywiezie. 

Radny  Stanisław  Lewandowski –  mam  dwa  pytania,  jedno  dotyczy  mułu,  czy  będzie
geodeta inwentaryzował jeszcze przed rozpoczęcie robót, a drugie pytanie rów, który będzie
łączył jezioro z rzeką Skrwą, czy będzie wykładany kamieniem, czy też przewiduje się np.
żwir.?

Naczelnik  wydziału  Gospodarki  Przestrzennej  i  Inwestycji  Włodzimierz  Frontczak –
odnośnie rowu – rów będzie umacniany  gabionami  lub płytami  betonowymi ażurowymi.
Natomiast odnośnie mułu, to jest przyjęte w kosztorysie, że to będzie wybranie na ok. 1,20 m,
to wynika pewnie też z decyzji, którą uzyskaliśmy od Wód Polskich. Natomiast, żeby w tej
chwili geodeta określał ile jest tego mułu? Nie rozumiem za bardzo pytania, ale wydaje mi
się, że na etapie projektowym zostało to w jakiś sposób zbadane na pewno i głębokość tego
zebrania jest na pewno zgodna z decyzją - pozwolenia wodno prawne, które uzyskaliśmy od
Wód Polskich, tutaj oczywiście takie pozwolenie musieliśmy uzyskać.

Radny  Stanisław  Lewandowski –  dobrze,  bo  ja  czytałem  w  kosztorysie,  to  tam  około
8 tyś.m3 jest, potwierdza Pan to?. 

Naczelnik  wydziału  Gospodarki  Przestrzennej  i  Inwestycji  Włodzimierz  Frontczak –
7.800 jest powierzchni wybieranej, kosztorys zakłada pogłębianie na około 1,20 m, w metrach
sześciennych jest to wyrażone również na 7.800. 

Przewodniczący  RM  Andrzej  Reder –   odczytał  treść  projektu  uchwały,  stanowiący
załącznik do protokołu. 



Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 13:  Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski
Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław. 

Przeciw – 0.

Wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 356/L/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej.

Do punktu 4

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  297/XLI/2021  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2034.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, oprócz zmian wprowadzonych
w przed chwilą podjętej uchwale, również wprowadziliśmy zmiany na podstawie zarządzenia
Burmistrza z 30 czerwca i  na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 12 lipca oraz zarządzenia
Burmistrza  z  29 lipca.  Szczegółowo są poopisywane zmiany.  Jeżeli  chodzi  o zarządzenia
głownie  dotyczyły  zwiększenia  dochodu z tytułu  otrzymanych  dotacji,  a  także  wydatków
finansowanych, tu również w zrządzeniu z dnia 30 czerwca przeniesiono wydatki w kwocie
211.000,00  zł.  z  rezerwy  ogólnej  na  odsetki  od  zaciągniętych  kredytów  i  dokonano
przeniesienia  w kwocie 20.272,11 zł.  z  wynagrodzeń osobowych na wydatki  rzeczowe w
placówkach oświatowych.  Zarządzeniem z dnia 29 lipca,  oprócz zwiększenia  dochodów i
wydatków z tytułu dotacji celowych, tutaj rozwiązano rezerwę celową na odprawy emerytalne
dla pracowników, w kwocie 102.636,00 zł. w tym dla szkoły podstawowej 21.672,00 zł., dla
pracowników Miejskiego Pomocy Społecznej 58.824,00 zł. i dla pracownika Punktu opieki
nad dziećmi  do lat  3  w kwocie 22.140,00 zł.,  tutaj  tym zarządzeniem również  dokonano
przeniesienia  w  klasyfikacji  budżetowe  w  kwocie  10.000,00  zł.  z  usług  opiekuńczych  z
wynagrodzeń bezosobowych, na pobyt podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.
W  związku  z  tym,  że  zostały  zawarte  umowy  na  realizację  przedsięwzięć,  zostały
zmniejszone  limity  zobowiązań  z  tego  tytułu,  na  przedsięwzięcie  renowacja  jeziora
Zamkowego,  zwiększono  limit  z  tytułu  zwiększenia  wydatków  na  tym przedsięwzięcie  i
zmieniono  nazwę  jednego  przedsięwzięcia  „Przebudowa  i  modernizacja  infrastruktury
drogowej  w  Gostyninie”,  zmieniono  na  nazwę  „Budowa  i  modernizacja  infrastruktury
drogowej w Gostyninie”. 

Do przedstawionego projektu uchwały  nie zgłoszono pytań.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  odczytał projekt uchwały, stanowiący
załącznik do protokołu. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 13:  Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski
Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław. 

Przeciw – 0.

Wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 357/L/2022 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej.

Do punktu 5

Sprawy różne.

Radna Anna Majchrzak – czy miasto może w jakiś sposób wpłynąć na bezpieczeństwo na
ul.  Florańskiej,  tam gdzie  znajdują  się Arkady, wiem, że to  nie  należy do miasta,  z  tego
względu, że odebrałam kilka telefonów, zwłaszcza po tej burzy i ulewie leciały z dachu jakieś
części, ludzie czuli się zagrożeni. Chciałam się zapytać , czy jest jakaś możliwość, czy można
by było  np. ogrodzić i czerwoną taśmą zaznaczyć, że tam jest niebezpiecznie i nie wolno
wchodzić. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  możemy  wystąpić  z  wnioskiem  do  właściciela,
przypomnę,  że  właścicielem  Arkad  jest  Marszałek  Województwa,  o  zabezpieczenie  tego
miejsca, jedynie o co możemy poprosić, w dniu dzisiejszym. 

Radna Anna Majchrzak –  lecą  dachówki  i  jeszcze  ktoś  mi  tłumaczy,  że  jakieś  koryto
oberwane pod dachem. 

Radny Bogdan Ozimek – miesiąc temu zadawałem pytanie, na wniosek mieszkańców klatki
pierwszej,  róg  bloku  ul.  Kościuszki  2,  w  kwestii  lipy,  w  szczycie  budynku  stoi  lipa,
prawdopodobnie nie  jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej, tyko  czy to jest teren miasta,
czy to jest teren tamtej Spółdzielni – mieszkańcy nie wiedzą do kogo wystąpić o przycięcie tej
lipy.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  mogą  wystąpić  do  nas,  tylko,  że  my  będziemy
musieli do Starostwa.  Chodzi o przycięcie, czy wycięcie drzewa.?

Radny Bogdan Ozimek – o przycięcie, zasłania światło. 



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  Pan  radny  już  o  tym  mówił,  Pani
Burmistrz  zapisywała tą sprawę, więc może już się coś dzieje,  bo Pan radny zgłaszał  już
kiedyś. 

Radny Bogdan Ozimek – dziać się nie dziej, może coś się wyjaśnia, natomiast fizycznie nie
jest przycięte.

Radny  Czesław  Jaśkiewicz –  mieszkańcy  osiedla  Wspólna  mają  wniosek  do  Pana
Burmistrza  – czy można założyć  lustro na ul.  Kwiatowej,  jak wyjeżdża  się  z  osiedla,  po
prawej  stronie,  nic  nie  widać  jest  płot,  rosną  drzewa  i  trzeba  się  bardzo  wychylić,  aby
zobaczyć czy jakieś pojazdy tam jadą. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – chodzi o lustro od ul. Kwiatowej – od łącznika. 

Radny Stanisław Wróblewski – jak już o porządkach mówimy, to przed chwilą jadąc na
sesję  ul.  Wyszyńskiego, mijam teren przy nowych parkingach, tam rosną osty wysokości
1,5 m. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – to jest teren prywatny. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  Panie  Burmistrzu,  rzeczywiście  taki
piękny oset wyrósł 2 m. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – to nie jest  teren nasz, jest to teren prywatny, z tego
co wiem Pani Skarbnik też się zobowiązała. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – dzwoniłam, ale chyba wyjechał właściciel, bo nie
odebrał telefonu i nie oddzwonił. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – w budynku przy ul. Kościuszki 5, w jednym z mieszkań zmarła
Pani i ona tam trzymała porządek, bezpieczny ten budynek był, a teraz podobno dzieją się
ekscesy, pijaństwo, narkotyki, żeby częściej tam Policja bywała. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – nieruchomość przy ul. Kościuszki 5, od jakiegoś
czasu,  od  roku  praktycznie,  sukcesywnie  staramy  się  mieszkańców  przenosić  do  innych
lokali,  z  uwagi  na  zły  stan  tego  budynku,  sami  mieszkańcy  też  o  to  wnioskują.
Zaproponowanie  innego  lokalu  dla  tych  mieszkańców  wiąże  się  ze  spełnianiem
najróżniejszych oczekiwań. 

Wiceprzewodniczący  RM  Tadeusz  Majchrzak –  mam  sprawę  odnośnie  naprawy
uszkodzeń, które zgłaszałem w czerwcu, prawdopodobnie przez Firmę HydroBud z Kutna, te
usterki  zostały  ostatnio  usunięte,  ostatnia  została  usunięta  wczoraj,  ale  moim zdaniem ta
naprawa  pozostawia  trochę  do  życzenia,  zostały  naprawione  te  chodniki,  gdzie  jeździły
ciężarówki, ale te kostki, które tam były powyszczerbiane, uszkodzone nie wszystkie zostały
wymienione, część kostek mają odpryski.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Firma HydroBud w żaden sposób się nie uchyla od
żadnych usterek, więc przypomnę trwają cały czas prace, prawie już te prace zbliżają się ku



końcowi,  ale  będzie  oczywiście  dokonywany odbiór  i  na pewno wszelkie  usterki  zostaną
firmie wytknięte i firma na pewno to zrobi. Ja bym zwrócił uwagę na inny problem, o którym
się nie mówi, niestety regularnie, byliśmy w zeszłym tygodniu na Zatorzu, niestety 99,9%
samochodów mieszkańców ul. Zatorza parkuje na chodnikach, to jest nie do pomyślenia. Pana
radnego chwalę bo jako jedyny chyba, akurat w tym czasie jak byliśmy nie parkował. Ale
mówimy o zniszczeniach firmy, faktycznie są zniszczenia, ale niestety mieszkańcy dzisiaj też
dokładają niestety. 

Wiceprzewodniczący RM Tadeusz Majchrzak – nie chcę na policję dzwonić bo nie chcę
być takim,  a  nie  innym, ale  jak  się  spotykam z mieszkańcami  to  mówię,  proszę aby nie
parkowano na chodnikach. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – smary, oleje, wszystko dzisiaj jest niestety już na
kostkach. 

Wiceprzewodniczący  RM Tadeusz Majchrzak –  szczególnie  tutaj  od Pani  ogrodnik,  ci
pracownicy zostawiają stare samochody, jest tam dużo plam po oleju. Potwierdzam to co Pan
mówi. 

Wiceprzewodniczący RM Grzegorz Raciborski – mam prośbę, bardzo ładnie jest zrobione
jezioro Bratoszewo, sporo ludzi tam chodzi, ostatnio tam byłem, miałbym taką prośbę, aby od
czasu, do czasu ktoś tą linię brzegową trochę wyczyścił, bo są kawałki płytek betonowych,
może dało by się wyciągnąć zarośli, przynajmniej parę metrów, inaczej by to wyglądało. Nie
wszyscy  wchodzą  na  pomost,  a  tutaj  byłoby  ładniej,  tam  trochę  plastiku  jest.  Kwestia
przejścia, zainteresowania. Nie wiem czy to MOSiR?.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – tak. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – ogólnie to mieszkańcy bardzo chwalą tak zagospodarowany
teren, ale mówią, że leżaków przydałoby się więcej. 

Do punktu 5

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – czy jeszcze jakieś uwagi, jeżeli niema,
dziękuję za udział w sesji. Zamyka obrady. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder


