
Protokół Nr XVII/2019
z posiedzenia XVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 30 grudnia 2019  r.

Stan – 15

Obecni – 12

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o 
godzinie 14:15.

Do punktu 1

Otwarcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Stwierdzam według listy obecności, że obrady
będą  prawomocne,  Rada  jest  zdolna  do  podejmowania  uchwał.  Otwieram  XVII  sesję  Rady
Miejskiej  VIII  Kadencji,  witam  wszystkich  serdecznie.  Witam  Pana  Burmistrza  Pawła
Kalinowskiego,  Witam Panią Wiceburmistrz Halinę Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę
Sokołowską, Witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Pana Adwokata Tomasza Stefaniaka,
witam gości.  Witam koleżanki  i  kolegów Radnych,  pracownice  Biura  Rady Miejskiej,  media  i
wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  -  Porządek Państwo otrzymali.   Jesteśmy w
punkcie ustalania zmian w porządku obrad i chciałbym zgłosić propozycję zmiany, pewnie jest to
mój błąd ponieważ w planie pracy nie znalazł się podpunkt oznaczony literą b), w punkcie 6 -
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2020-2035:
proponowałbym, aby dopisać podpunkt oznaczony literą „ b) odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej”, tą opinię Państwo otrzymaliście, natomiast  w porządku przez przeoczenie ten
podpunkt  się  nie  znalazł,  więc prosiłbym o wprowadzenie takiej  zmiany.   Czy są jeszcze  inne
propozycje zmian?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chciałbym wnieść drobną poprawkę do porządku obrad,
chodzi  o  punkt  13,  gdzie  mamy  przewidziane  „Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  Nr
111/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie dokonania
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty”  -  Regionalna  Izba  Obrachunkowa zwróciła  nam uwagę,  aby  nie  podejmować  uchwały
zmieniającej,  tylko,  żeby  podjąć  na  nowo uchwałę  już  bez  zmian,  czyli  „podjęcie  uchwały  w
sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty”.  



Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowano następująco:

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

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji;

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 z nieuwzględnienie:

a) odczytania  projektu  uchwały  budżetowej  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie wniosków komisji stałych,
d) odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
e) dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,
f) głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2020-2035  z
uwzględnieniem:

a) odczytanie projektu uchwały Wieloletniej  Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) odczytanie wniosków komisji stałych,
d) odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
e) dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,
f) głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.   

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  11
września 2018 r.  Nr 427/LXXXIV/2018 w sprawie ustalenia  wysokości  opłaty za pobyt
dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  pobyt  dziecka  u  dziennego
opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert  na realizację  zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta
Gostynina na rok szkolny 2019/2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy  ulicy w mieście Gostynin.



12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania
remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasta  Gostynina.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia
usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania tych odpadów.

17. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.
18. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia

28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
19. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z

Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Gostynina.
21. Przyjęcie rocznego sprawozdania Rady Miejskiej ze swej działalności.
22. Przyjęcie rocznych sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej ze swej działalności.
23. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
24.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Sprawy różne.
26.  Zamknięcie obrad.     

 
Do punktu 3 
Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Przedstawił sprawozdanie międzysesyjne za
okres od dnia 22 listopada do 19 grudnia 2019 roku  – treść sprawozdania stanowi
załącznik do protokołu. 

Radny Stanisław Wróblewski – Panie Burmistrzu w sprawozdaniu ostatni fragment,
dotyczący  zbiórki  selektywnej  i  nieselektywnej  odpadów  zainteresował  mnie  w
sposób szczególny,  jako że  wchodzi  zmiana  ustawy o  utrzymaniu  czystości  od 1
stycznia  i  tam są narzucone pewne normy, 50% wagowo trzeba osiągnąć poziom
recyklingu w 2020. Z tego sprawozdania mamy chyba 4 obszary wskazane w tym
śmieci  zmieszane, na podstawie czego nie można wyliczyć jaki procent osiągamy na
dzień dzisiejszy, tych śmieci, które są do powtórnego recyklingu  przeznaczone.    

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Zaraz  odpowiem  dokładnie,  teraz
procentowo,  na  dzień  dzisiejszy  na  koniec  listopada  95%  mieszkańców
zadeklarowało segregację, 5 % nie segreguje. Jak to wygląda wagowo sprawdzimy. 

Radna  Urszula  Pieniążek  –  Czy  studnia  przy  Dybance  jest  już  czynna,
rozmawiałam z Panem Prezesem, aby najpierw to oczyścić?   



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Według sprawozdania woda była cały czas
dowożona. 
Radna Urszula Pieniążek – Spełnia wszystkie normy?

Burmistrz Miasta Paweł  Kalinowski  –  Tak powinno być.  Zostało  teraz zlecone
badanie i zobaczymy. 

 (przybyła Emilia Chojecka – Dinić)

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  W  okresie  międzysesyjnym,  a
konkretnie  dzisiaj  wpłynęła  interpelacja  Pana  Stanisława  Wróblewskiego,  temat
interpelacji:  Bonifikata  od  jednorazowej  opłaty  za  przekształcenie  prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów. Czy są zapytania ustne?

Radni nie zgłaszali uwagi pytań. 

Do punktu 5

Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 z uwzględnieniem:

a) Odczytanie  projektu  uchwały  budżetowej  przez  Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Po  odczytaniu  przez  Pana
Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  uchwały  prosiłbym  o  zabranie  głosu  Panią
Skarbnik, ponieważ podczas pracy w komisjach były zgłaszane pewne autopoprawki
i  może  Pani  Skarbnik  ograniczyłaby  się  do  omówienia  głównych  autopoprawek,
które pojawiły się od pierwszego projektu. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Stanisław
Lewandowski  odczytał  projekt  uchwały  budżetowej  – treść  uchwały  stanowi
załącznik do protokołu.   

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo w związku z tym, że od
momentu  przekazania  projektu  budżetu  do  Biura  Rady  i  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej, w drugiej połowie miesiąca listopada i w miesiącu grudniu zaszły
jeszcze  różne  zdarzenia,  które  miały  wpływ  na  to,  że  musieliśmy  wprowadzić
poprawki   w  przekazanym  Państwu  wcześniej  projekcie.  Poprawki  te  głównie
wynikały z tego, że w miesiącu listopadzie ogłaszane zostały przetargi przez nasze



jednostki  organizacyjne   na  zakup  usług  cateringowych  do  punktów  Opiekuna
Dziennego, do Klubu Dziecięcego, zostały ogłoszone przetargi na zakup żywności w
oddziałach  zerowych,  które  funkcjonują  w  szkołach  podstawowych  oraz  w
stołówkach szkolnych.  Również na zmiany w projekcie  budżetu na 2020 rok ma
wpływ podpisanie umowy w dniu 5 grudnia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a
Gminą Miasta Gostynina na dofinansowanie budowy dwóch ulic, czyli na środki z
Funduszu Dróg Samorządowych, które jeszcze w tym roku wpłynęły do urzędu, a
zostały  ujęte  w  planach  przyszłego  roku.   Odczytam  kwoty,  które  powodowały
zmiany w projekcie. W wyniku tych zmian,  zmianie uległa rezerwa ogólna, jak i
rezerwa kryzysowa.  
W rozdziale 75023 w dochodach bieżących o 1 zł.  zostały zwiększone pozostałe
odsetki.
W rozdziale  80103 zostały  zwiększone  o  15.000,00  zł.  dochody  za  wyżywienie
dzieci w oddziałach zerowych w Szkole Podstawowej Nr 3. 
W rozdziale 80148 o kwotę 34.500,00 zł. zostały zwiększone dochody z tytułu usług.
W Klubie Dziecięcym również z tytułu usług o kwotę 51.200,00 zł. 
W Punktach Opieki Nad Dziećmi o kwotę  100.004,00 zł.
W  dochodach  majątkowych -  zostały  dochody  zmniejszone  o  łączoną  kwotę
721.908,00  zł.  w  związku  z  wpływem  w  tym  roku  do  naszego  budżetu  kwoty
232.768,00  zł.  dofinansowania  modernizacji  ulicy  Kopernika  i  489.140,00  zł.
dofinansowania modernizacji ulicy Prusa. 
W wydatkach bieżących naniesione zostały poprawki, w dziale 600 drogi publiczne
na ubezpieczenie samochodów została zwiększona kwota 6.390,00 zł. 
Rezerwa ogólna została zwiększona o kwotę 55.450,00 zł.,  rezerwa kryzysowa o
kwotę 1000,00 zł. 
Zakupy środków żywności w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.,
w stołówkach szkolnych o 34.500,00 zł. 
W  Klubie  Dziecięcym zakup  usług  pozostałych  w  związku  z  rozstrzygnięciem
przetargu                   i  wyższej  kwoty niż była zabezpieczona w projekcie
zwiększono kwotę o 14.000,00 zł. na catering.
W  punktach  opieki zwiększono  kwotę  o  80.754,00  zł.  również  na  usługę
cateringową. 
W rozdziale 90095 zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł. - było zadanie pod nazwą
usunięcie  instalacji  ogrzewania  w  maszynowni  dźwigów  w budynku  MCH,  była
decyzja Straży Pożarnej, udało się w tym roku zabezpieczyć środki, w związku z
tym, tamte środki zostały zdjęte.   
W wydatkach majątkowych została przeniesiona pozostała część kwoty do zapłaty
za  opracowanie  koncepcji  budowy  drogi  gminnej   od  ul.  Kowalskiej  na  kwotę
8.610,00 zł. 
Zostały również zwiększone przychody o kwotę 721.907,00 zł. z tytułu  wpływu w
tym roku do budżetu środków na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć drogowych.  
Właściwy  projekt został już przekazany do Biura Rady  zarówno tej uchwały jak i
WPF.    



b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Przewodniczący  Rady   Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Odczytał  uchwałę  Nr
Pł.337.2019  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym  przez Burmistrza  Miasta
Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2020 rok – treść uchwały
stanowi załącznik do protokołu.  
 

c) Odczytanie wniosków komisji stałych  

Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  –  Opinia  pozytywna   wraz  z
autopoprawkami, 
Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego -  Opinia  pozytywna  wraz  z
autopoprawkami,
Komisja  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  -   Opinia
pozytywna wraz z autopoprawkami,
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Opinia pozytywna wraz z autopoprawkami, 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Opinia pozytywna wraz z autopoprawkami, 
Komisja Rewizyjna - Opinia pozytywna wraz z autopoprawkami.  

d) Odczytanie Opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Stanisław
Lewandowski  odczytał opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – treść
opinii stanowi załącznik do protokołu.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydała pozytywną opinię. 

e) Dyskusja oraz przegłosowanie wniesionych poprawek 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder –  Kto  chciałby  zabrać  głos  w
dyskusji?

Radny Stanisław Wróblewski  –  Proszę Państwa,  trochę  niedobrze  się  dzieje,  że
kolejne wersje budżetu otrzymujemy kilkakrotnie i w tym się można pogubić. Tych
wersji było przynajmniej ze 3, jeśli nie 4, ostatnia była 27 grudnia. Moja propozycja
techniczna,  może na poziomie szkoły podstawowej,  bo w kolejnym projekcie  był
kolor  zmian czerwony,   ale  jeśli  powstają  jeszcze  następne wersje,  może zmiany
zaznaczać innymi kolorami,  po co przysyłać też  załączniki  kolejny raz,  które  nie
ulegają zmianie, trochę przydałoby się technicznych rozwiązań. Zmiany w ostatniej
chwili   nie  wiem,  czy  są  zgodne  z  prawem.   Pytanie  do  Pana  Mecenasa,  jeżeli
Regionalna  Izba  Obrachunkowa wydała  opinię  z  datą  5  grudnia  i  wszystko  było
dobrze, a później zaczyna się budżet przewracać, jak się ma prawo do tego, że opinia



Regionalnej Izby Obrachunkowej jest z 5 grudnia, a my zmiany dokonujemy jeszcze
po 20 grudnia?

Mecenas  Tomasz  Stefaniak  –  RIO będzie  to  oceniało  jeszcze  raz,  a  my  mamy
ustawowe terminy.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Ale od momentu projektu, do momentu
uchwalenia Rada  pracuje, radni zgłaszają wnioski, o tym mówią artykuły Ustawy o
finansach publicznych.

Radny Stanisław Wróblewski – Dlatego pytałem, bo nie znam. Bardzo dobrze stało
się,  że  otrzymujemy  materiały  w  EXEL,  ale  część  z  Pań  przygotowujących  te
materiały wypełnia pola tekstowo, zamiast liczbowo i korzystanie z takiego EXELA,
gdzie pola są wypełnione w formie tekstowej, jest to koszmar, trzeba i tak wszystko
przetwarzać na formuły liczbowe. Mam jeszcze jedną uwagę, typowo merytoryczną,
na  sesji  24  października  podjęliśmy  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu
ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Miasta Gostynina i jest tam zapis, że w latach
2020-2024 kwota 30.000,00 zł. w skali roku, będzie przeznaczana na straty, w tym
dokumencie ponad 70 stron nie mogłem znaleźć takiej  kwoty,  znalazłem rozdział
90005 i kwota przeznaczona 16.800,00 zł., z czego 1.800,00 na pomiary, a 
15.000,00  zł.  to  chyba  kontrolowanie  z  wykorzystaniem  dronu.  Proszę  Państwa
zadaję  sobie  trud  i  w tej  chwili  dokładnie  analizuję  zanieczyszczenia  na   terenie
Miasta Gostynina, na jednym z portali jest wskazanych 5 tych punktów, co godzinę
jest pomiar  i te pomiary są takie: zacytuję: np. 19 grudnia przekroczenia osiągnięcia
poziomu  dopuszczalnego  488%,  450%,  339%,  a  więc  jesteśmy  zatruwani
systematycznie, normy przekraczane są ponad czterokrotnie. Dlaczego o tym mówię
– bo, wtedy gdy rozmawialiśmy o tych 30.000,00 zł., mówiliśmy, że jest to kwota
bardzo  niska,  ale  od  czegoś  trzeba  zacząć,  żeby  piece  tzw.  „kopciuchy”
wyeliminować z miasta. W tej chwili nie znalazłem kwot, które są przeznaczone na
wymianę. Państwo mówicie o tym, że udzielamy informacji, przekazujemy wiedzę
ludziom   na  temat  wymiany,  ale  za  tym  muszą  iść  pieniądze.  Jeżeli  będziemy
dopuszczać do tak dużych stężeń pyłów, to będzie fatalnie.  Ostatnie 3 dni są trochę
lepsze, nie przekraczamy tych stężeń dopuszczalnych.            

Skarbnik Miasta  Bożena Sokołowska – Będziemy przenosić  w przyszłym roku
środki, ponieważ nie mamy jeszcze opracowanego regulaminu udzielania  dotacji. Na
stronie  33,  zostały  zaplanowane  środki  na  przeglądy  eksploatacyjne  urządzeń
oczyszczających.  Po  uchwaleniu  regulaminu  w  miesiącu  styczniu  lub  lutym,
będziemy z wydatków rzeczowych przenosić środki na dotację.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Z tym co Pan Radny powiedział trudno się
nie  zgodzić,  wszyscy wiemy jak to  jest  i  w momencie kiedy dyskutowaliśmy na
temat  wysokości  dotacji,  chyba  wszyscy  się  zgodzą,  że  te  środki  powinny  być
wyższe.  Ta kwota będzie naszą dyskusją przy opracowaniu regulaminu, a myślę, że



będzie najpóźniej w lutym opracowany,  będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać.
Tak jak Pani Skarbnik wspomniała, te 30.000,00 zł.  w budżecie są zabezpieczone.

    
Radny  Czesław  Jaśkiewicz  – Chciałbym  zapytać,  jakie  jest  zainteresowanie
mieszkańców prywatnych domów zmianą ogrzewania? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Mieszkańcy cały czas zwracają się do nas z
wnioskiem,  czy  miasto  przewiduje  dopłaty  do  wymiany  tzw.  „kopciuchów”.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom od przyszłego roku takie dopłaty mam nadzieję
Państwo zaakceptujecie i one będą. Konkretnie nie powiem, jaka to jest liczba osób,
ale zainteresowanie jest.  Na pewno mieszkańcy korzystają z programu rządowego
„czyste powietrze”, bo pracownicy pomagają w wypełnianiu tych wniosków, więc
ten program też się cieszy zainteresowaniem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Trochę odchodzimy od tematu
budżetu,  ale  wszystko co  dzieje  się  w mieście  ma wpływ na budżet  i  z  budżetu
wynika. Przypomnę jeszcze, że mamy obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej, która
mówi  o  zwolnieniu  od  podatku  od  nieruchomości,  jeżeli  ktoś  dokona  wymiany
ogrzewania na tzw. ogrzewanie ekologiczne.     

           f) głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 11: Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski
Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata,  Wysokińska Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 1: Wróblewski Stanisław. 
UCHWAŁA NR 131/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 z
uwzględnieniem:

a) Odczytanie  projektu  uchwały  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  przez
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Przewodniczący  Komisji   Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu   Stanisław
Lewandowski – odczytał projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej – treść
uchwały stanowi załącznik do protokołu.  



b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Przewodniczący  Rady   Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Odczytał  uchwałę  Nr
Pł.336.2019  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym  przez Burmistrza  Miasta
Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Gostynina  – treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

c) Odczytanie wniosków komisji stałych  

Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  –  Opinia  pozytywna   wraz  z
autopoprawkami, 
Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego -  Opinia  pozytywna  wraz  z
autopoprawkami,
Komisja  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  -   Opinia
pozytywna wraz z autopoprawkami,
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Opinia pozytywna wraz z autopoprawkami, 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Opinia pozytywna wraz z autopoprawkami, 
Komisja Rewizyjna - Opinia pozytywna wraz z autopoprawkami.  

        d) Odczytanie Opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Stanisław
Lewandowski   odczytał  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  w
sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej   –  treść  opinii  stanowi  załącznik  do
protokołu.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydała pozytywną opinię. 

             e) Dyskusja oraz przegłosowanie wniesionych poprawek 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań w dyskusji.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  – Zmiany,  które  były  w  Uchwale
Budżetowej, zostały uwzględnione  w tej uchwale. W objaśnieniach jest wszystko
szczegółowo opisane, wszystkie wartości jakie zostały przyjęte.  

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 12: Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski



Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata,  Wróblewski Stanisław, Wysokińska
Anna.
Przeciw – 0
Wstrzymało się- 0: 

UCHWAŁA NR 132/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11
września  2018  r.  Nr  427/LXXXIV/2018  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za
pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna z
autopoprawką:
 w  §  1  punkt  3  otrzymuje  brzmienie:  „Opłatę  za  wyżywienie  dziecka  w

maksymalnej wysokości 12,00 złotych dziennie”.    
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna z autopoprawką:
 w  §  1  punkt  3  otrzymuje  brzmienie:  „Opłatę  za  wyżywienie  dziecka  w

maksymalnej wysokości 12,00 złotych dziennie”.    

Kierownik Klubu Dziecięcego Uśmiech Malucha Iwona Rzegocka – Gontarek -
Szanowni Państwo za korzystanie z usług Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w
Gostyninie  rodzice  uiszczają  opłaty,  za  pobyt  dziecka  i  jego  wyżywienie.
Dotychczasowa cena brutto za posiłek w 2018 roku wynosiła 10.50 zł. z czego rodzic
płaci zgodnie z uchwaloną uchwałą Nr 427/LXXXIV/2018 5 zł., resztę kwoty, czyli
5.50 zł  dopłaca  Urząd Miasta.  Na dzień dzisiejszy  jesteśmy po wyborze  nowego
dostawcy usługi  cateringowej  na rok 2020.  Znana jest  już także nowa stawka za
dzienne  wyżywienie  dziecka  w  Klubie,  będzie  to  14.81  zł.  Gdyby  utrzymać
dotychczasową opłatę za wyżywienie dziecka ponoszoną przez rodzica Urząd Miasta
musiałby dokładać prawie 10 zł. na każde dziecko za każdy dzień jego pobytu w
Klubie. W sytuacji takiej zasadnym byłoby zwiększyć opłatę za wyżywienie, którą
ponosi rodzic na rzecz swojego dziecka. Proponuję zmienić dotychczasową stawkę z
5 zł na 12 zł.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Dyskusja była dość ożywiona i
ostatecznie przyjęto autopoprawkę na komisji, która brzmi następująco: ”w §  1 pkt. 3
otrzymuje brzmienie – opłatę za wyżywienie dziecka w maksymalnej wysokości 12
zł dziennie”. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwał.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 



   
Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

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

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 133/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Opinia pozytywna z
autopoprawką:
 w  §  2  punkt  1  otrzymuje  brzmienie:  „Ustala  się  maksymalną  opłatę  za

wyżywienie  dziecka  objętego  opieką  dziennego  opiekuna  w  wysokości  12
złotych dziennie”.    

  
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna z autopoprawką:

 w  §  2  punkt  1  otrzymuje  brzmienie:  „Ustala  się  maksymalną  opłatę  za
wyżywienie  dziecka  objętego  opieką  dziennego  opiekuna  w  wysokości  12
złotych dziennie”.    

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska – Podobna
sytuacja jest w punkcie opieki do lat 3 „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina”.
Do grudnia tego roku świadczyła  nam usługi  firma cateringowa,  kiedy to  stawka
żywieniowa wynosiła 10,30 zł., w tej chwili 14,81 zł. Proponowana kwota to 12  zł.
za wyżywienie dziecka. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Na wniosek Pani  Kierownik,  chciałbym
zgłosić  jeszcze  jedną  poprawkę,  chodzi  o  pkt.  2  paragrafu  2  „dopuszczalne  jest
również  zapewnienie  samodzielnego  wyżywienia  dziecka  przez  rodzica/opiekuna
prawnego dziecka, przez czas jego pobytu pod opieką dziennego opiekuna” – zdaje
się, że to sugestia sanepidu tak? 

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  Tak
dopuszcza się taką formę chodzi o mieszanki mleczne.



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Czyli tego nie zmieniamy?

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska –  Nie, to
było, zmieniamy tylko kwotę na 12 złoty. 

Radny Stanisław Wróblewski – Była taka dyskusja, że mamy się wycofać.   

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej  Renata Zagórska  –   Nie,
zostawiamy to. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wątpliwość zdaje się dotyczyła
tego, że żywność, którą przyniesie rodzic, jakość tej żywności musi podlegać ocenie i
może być w jakiś sposób kwestionowana, czy ta wątpliwość została rozproszona? 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska  –  Do tej
pory  była  taka  możliwość,  że  rodzic  mógł  dostarczać  do  naszego  punktu  swoje
wyżywianie, chodziło głównie o małe dzieci do 1 roku życia, może to rzeczywiście
nie jest sprecyzowane do jakiego wieku, ale stworzyć takiego zapisu nie możemy.
Jeżeli  dziecko  będzie  miało  mieszanki  mleczne,  to  wtedy  firma  cateringowa
mieszanek mlecznych nie przygotuje, chodzi tylko i wyłącznie o mieszankę mleczną. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Panie Mecenasie, czy ten zapis
ogranicza żywność tylko do mieszanek mlecznych? 

Adwokat Tomasz Stefaniak – Generalnie, zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 może rodzic
to wyżywienie w dowolnej formie zapewnić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Chodzi o to, czy przyjęcie tego
zapisu nie spowoduje problemu ze strony sanepidu.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  Tak,
rzeczywiście. Więc ustalmy tylko punkt 1 bez ustępu 2.        
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Dobrze,  ale  co  wtedy  z
mieszankami mlecznymi, czy rodzic będzie mógł przynieść jeśli wykreślimy ustęp 2?

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Renata  Zagórska  –  Nie
będzie  żadnego problemu,  żeby rodzi  przyniósł  mieszankę mleczną,  jeśli  dziecko
będzie miało 6 miesięcy, bo mówimy o takim dziecku, nie o takim, które będzie jadło
obiad, to będzie do przyjęcia, także nie wiem, czy ten zapis w takim układzie jest
konieczny. Może nie powinno być napisane wyżywienia, lecz mieszanek mlecznych.
Jeśli jest to możliwe to proponuję wykreślić ustęp 2.



Adwokat Tomasz Stefaniak –  Ta uchwała dotyczy tylko i wyłącznie maksymalnej
opłaty, to co regulują inne akty prawne i ewentualnie umowa z rodzicem, to zupełnie
inna sprawa, więc moim zdaniem wykreślenie tego zapisu nie będzie oznaczało, że
nie będzie można przynieść mieszanek mlecznych. Proponowałbym w § 2 wykreślić
ust. 2, czyli § 2 będzie brzmiał „ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka
objętego opieką dziennego opiekuna w wysokości 12 zł. dziennie”.      

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Czyli  Pan  Burmistrz
podtrzymuje wykreślenie tego ustępu. 

Radny Stanisław Wróblewski – Wykreślenie nie zmienia faktu, jest wówczas w § 2
napisane   „ustala  się  maksymalna  opłatę”   -  nie  znaczy  to,  że  każdego  będzie
dotyczyła.

Radna Anna Florczak – A w przedszkolu jaka jest stawka za wyżywienie?

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś- 6
złoty.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 11: Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski
Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.

Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław

Wstrzymało się- 0: 

UCHWAŁA NR 134/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru
ofert.

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



Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś –
Prawo  oświatowe  określa  przede  wszystkim  konieczność  zapewnienia  realizacji
obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka w wieku 6
lat,  zobowiązanie  zapewnienia  możliwości  korzystania  z  wychowania
przedszkolnego  dzieciom w wieku  3-5  lat.  Zapewnienie  warunków do spełnienia
wyżej  wymienionego  obowiązku  jest  zadaniem  własnym  gminy.  Zadanie  to  jest
wykonywane poprzez zapewnienie dziecku możliwości korzystania w wychowania
przedszkolnego  w  publicznym  przedszkolu  prowadzonym  przez  naszą  gminę,
publiczne  przedszkola,  które  są  nieprowadzone  przez   jednostkę  samorządu
terytorialnego,  bo  takie  są  możliwe i  niepubliczne  przedszkola  prowadzone przez
osoby zarówno prawne jak i fizyczne.  Jeśli takie przedszkola zgłoszą się i zostaną
ujęte w rejestrze prowadzonym przez Burmistrza Miasta Gostynina  i wtedy na każde
dziecko  w  takim  przedszkolu  gmina  płaci  75%  kosztów,  które  są  ponoszone  w
przedszkolach  publicznych.  Natomiast  jeżeli  chcemy,  żeby  takie  przedszkole
realizowało  zadania,  które  my  jako  jednostka  samorządu  terytorialnego  w
przedszkolu musimy zapewnić, to trzeba ogłosić otwarty konkurs na realizację tego
zadania oświatowego. Jeśli przedszkole zgłosi się i wygra konkurs, wtedy zamiast
75%, które płacimy każdemu przedszkolu będziemy płacić za każde dziecko 100%
kosztów  utrzymania  w  naszych  przedszkolach.  Żeby  można  było  przyznać  taką
dotację musi się odbyć otwarty konkurs ofert, który gmina jest zobowiązana ogłosić
w przypadku braku miejsc w przedszkolach publicznych dla dzieci uprawnionych do
korzystania  z  wychowania  przedszkolnego.  Ustalenie  regulaminu  konkursu  jest
kompetencją Rady Gminy.       

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 135/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10 

Podjęcie uchwały  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Miasta Gostynina na rok szkolny 2019/2020.

Opinia Komisji:



Komisja Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Pomocy Społecznej  – opinia pozytywna
wraz z autopoprawkami:

 w tytule uchwały poprawić małą literę na dużą w słowie „Gminie”
 w § 1 ust.1 poprawić małą literę na dużą w słowie „Gminie”
 w § 1 ust.1 punkt 3 zmienić cenę autogazu z kwoty 2,01 zł. za litr na kwotę

2,10 zł. za litr.  

  
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna wraz z autopoprawkami:

 w tytule uchwały poprawić małą literę na dużą w słowie „Gminie”
 w § 1 ust.1 poprawić małą literę na dużą w słowie „Gminie”
 w § 1 ust.1 punkt 3 zmienić cenę autogazu z kwoty 2,01 zł. za litr na kwotę

2,10 zł. za litr.  

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś –
Ustawa  Prawo  Oświatowe  nakłada  na  gminę  obowiązek  bezpłatnego  dowozu
niepełnosprawnym dzieciom i  uczniom do najbliższego przedszkola,  czy oddziału
przedszkolnego, szkoły. Polega to na zorganizowaniu bezpłatnego transportu i opieki
w  czasie  przewozu  dzieci   przez  gminę,  albo  poprzez  zwrot  rodzicom  kosztów
przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Zwrot kosztów przewozu dzieci
następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Gostynina, a
rodzicami.  Zgodnie  z  nowelizacją  Ustawy  Prawo  Oświatowe  wszedł  w  życie  3
grudnia  2019  r.  zwrot  kosztów  jednorazowego  przewozu  następuje  w  wysokości
obliczonej według określonego wzoru. W jednym z elementów tego wzoru jest  tzw.
średnia cena  jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu. Tą
średnią cenę jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny określa rada, stąd ta
uchwała.    

Radny Stanisław Lewandowski – Jaki rząd wielkości jest przyjęty, jeżeli chodzi o
zwrot kosztów, który ponoszą rodzice? 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś –
Na dzień dzisiejszy dowozimy 13 dzieci  i  uczniów, natomiast  gro tych osób, jest
dowożone,  poprzez  umowę,  którą  mamy  ze  Specjalny  Ośrodkiem  Szkolno  –
Wychowawczym i oni ten nasz obowiązek, o którym mówiłem, że gmina zapewnia
bezpłatnie,  właśnie  w ten  sposób  jest  realizowany.   Na  dzień  dzisiejszy  są  dwie
umowy – rodzice dowożą do Płocka dwoje dzieci, jest to w tej chwili dziennie 20 zł.
Jeżeli  rodzice  tych  uczniów  wypowiedzą  umowy,  wtedy  dopiero  będą  policzone
koszty, ponieważ skomplikowany wzór, który jest w tej ustawie, nie pozwala na ten
moment określić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 



Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 136/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 11 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy  ulicy w mieście Gostynin.

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

    
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Został  przygotowany  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  Ignacego
Krasickiego, ponieważ nie udało nam się dotrzeć, odnaleźć uchwały o nadaniu nazwy
ulicy  Krasickiego,  imieniem Ignacego  Krasickiego.  Wygląda  na  to,  że  w obrocie
prawnym obowiązuje nazwa nadana 26 września 1960, czyli Jana Krasickiego. Może
źle powiedziałam, ponieważ w obrocie prawnym, w każdej instytucji, czy Głównym
Urzędzie Statystycznym wszędzie jest podawana nazwa Ignacego Krasickiego, nie
mniej usankcjonowane to nie było, w związku z powyższym, żeby nazwa, która jest
potocznie używana, formalnie weszła w życie, stąd projekt uchwały. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 12: Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski



Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,  Wysokińska
Anna.

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 137/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  od  Wojewody  Mazowieckiego  zadania
wykonania remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie. 

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Pomocy społecznej  – opinia pozytywna
wraz z autopoprawką:

 w uzasadnieniu uchwały uzupełnić wysokość dotacji celowej tj. 40.000,00 zł.
oraz wpisać na jaki czas określony zawierane jest porozumienie tj.  do dnia
01.11.2020 roku. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna wraz z autopoprawką:
 w uzasadnieniu uchwały uzupełnić wysokość dotacji celowej tj. 40.000,00 zł.

oraz wpisać na jaki czas określony zawierane jest porozumienie tj.  do dnia
01.11.2020 roku. 

  

  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych
(Dz. U. z 2018r, poz. 2337 tj.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 23 października 1936 r. opieka nad cmentarzami wojennymi jest zadaniem
administracji  rządowej  Wojewoda  może,  w  drodze  porozumienia,  powierzyć  to
zadanie  jednostce  samorządu  terytorialnego,  zapewniając  jednocześnie  niezbędne
środki finansowe na ten cel, jeżeli jednostka nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.
Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z  2019r.  poz.  506  ze  zm.)  gmina  może  wykonywać  zadania  z  zakresu
właściwości województwa na podstawie porozumień z organami tej administracji.
Podpisanie  porozumienia  dotyczy  powierzenia  Gminie  Miasta  Gostynina  przez
Wojewodę Mazowieckiego obowiązku wykonania remontu kwatery żołnierzy WP na
cmentarzu parafialnym w Gostyninie w zakresie wykonania rzeźby granitowej orła,
wykonanie  nowych,  granitowych  tabliczek  wraz  z  grawerowaniem  napisów,



wykonanie granitowego podestu, renowacja liter na istniejącej tablicy informacyjnej,
oczyszczenie mis pod znicze. Na wykonanie remontu Gmina otrzyma od Wojewody
dotacje celową w wysokości 40.000,00 złotych.
Porozumienie jest zawierane na czas określony, do dnia 01.11.2020 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie w przedmiotowej sprawie uchwały uznaje się
za zasadne. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 138/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 13 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Szanowni Państwo, na sesję został opracowany projekt uchwały, tekst jednolity. Na
posiedzeniach  komisji  omawiany  był  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  z  24
października,  jednak  RIO  zakwestionowała  nam  sporządzony  projekt  uchwały  i
zobowiązała nas do opracowania tekst jednolitego. Został przygotowany taki tekst. W
uchwale tej ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w
wysokości  18 zł.  miesięcznie  od osoby zamieszkującej  daną  nieruchomość,  jeżeli
odpady  komunalne  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób  selektywny.  Ustalona  jest
podwyższona  miesięczna  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicielki nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel
nieruchomości  nie wypełnia  obowiązku zbierania w sposób selektywny jest stawka
36  zł.  W  §  2  został  dołożony  ust.  3  dotyczący  zwolnienia  w  części  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2,00 zł. od osoby zamieszkującej
daną  nieruchomość  –  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami
mieszkalnymi  jednorodzinnymi   kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady



komunalne w kompostowniku przydomowym. Do wysokości  zwolnienia,  czyli  do
kwoty 2,00 zł. miesięcznie od osoby wzięto pod uwagę ilość odebranych odpadów
ulegających biodegradacji w 2018 roku – jest to 550 ton. Ceny za zagospodarowanie
1  tony  odpadów  ulegających  biodegradacji  w  instalacjach  regionalnych,  które
przypisane  były  dla  Miasta  Gostynina,  czyli  były  to  Kobierniki  koło  Płocka  i
Poświętne  w  Płońsku  oraz  liczbę  mieszkańców  zamieszkałych  w  budynkach
jednorodzinnych na dzień 31 października 2019 roku, było to 5371 osób. Zwolnienie
dotyczy  tylko  zabudowy  jednorodzinnej,  jeżeli  właściciel  złoży  deklarację  i
zadeklaruje w niej, że będzie kompostował we własnym zakresie.  Przy tych danych,
które podałam do kalkulacji, które wzięliśmy pod uwagę w instalacji Kobiernikach,
był  to  koszt  1,84  zł.  miesięcznie  za  gospodarowanie  bioodpadów,  instalacja
Poświętne  Płońsk  2.12  zł.,  w  związku  z  powyższym,  przyjmując  jako  średnią
miesięczny koszt zagospodarowania bioodpadów obu instalacji, kwotę do zwolnienia
proponujemy, żeby ustalić na poziomie 2 zł. miesięcznie od mieszkańca, od osoby
zamieszkującej  daną  nieruchomość.  Straci  wtedy  ważność  uchwała  z  24
października, wówczas mieszkańcy będą mogli składać deklaracje i korzystać z ulgi
2 zł. od osoby.                   

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy społecznej – opinia pozytywna z
uwagami formalnymi. 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna z uwagami formalnymi.    

Radna  Renata  Śniecikowska   -  Czy  Państwo  zastanawiali  się  nad  tym,  czy  to
wpłynie  w  jakiś  sposób  na  zwiększenie  ilość  odpadów  niezmieszanych
wytwarzanych przez te osoby, które podejmą decyzję o kompostowaniu?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
-  Uważam,  że  zwolnienie  z  tej  opłaty,  jeżeli  ktoś  będzie  deklarował,  że  będzie
kompostował bioodpady u źródła, nie będzie miało wpływu na  odpady zmieszane.  

Radna  Renata  Śniecikowska   -  Nie  wszystkie  odpady  na  niedużych  działkach
ludzie są w stanie przekompostować.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Jeżeli  tego  typu  odpady  znajdą  się  w  pojemniku  na  odpady  zmieszane,  to  jest
podstawa  do  tego,  że  nie  ma  zwolnienia  z  opłaty  w  tym  przypadku,  cofamy
zwolnienie z opłaty, kontrolujemy. 

Radny Stanisław Wróblewski -  Według mnie nie jest to tekst jednolity, tylko stała
uchwała.  Pani  Naczelnik  i  Pan Burmistrz  używają określenia  tony,  a  wszędzie  w
uchwałach  piszemy megagramy,  to  jest  to  samo,  ale  po  co  to  mieszać,  jest  taki
wymóg?



Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
W każdym dokumencie gospodarki opadami posługujemy się jednostką Mg. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 139/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 14 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.

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

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Szanowni Państwo ten projekt uchwały wynika z wprowadzenia  zwolnienia z części
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  czyli  umożliwienie
mieszkańcowi  kompostowania  w  kompostowniku  przydomowym,  żeby  właściciel
nieruchomości  mógł to robić, musi złożyć oświadczenie w deklaracji i w związku z
tym, został opracowany nowy wzór deklaracji. Po konsultacjach z Regionalną Izbą
Obrachunkową chciałabym zgłosić autopoprawkę do tej uchwały, mianowicie – w §
3 uchwały, brzmienie będzie takie „Deklaracja,  o której   mowa  w § 1 niniejszej
uchwały, winna być złożona: osobiście lub przesłana pocztą na adres: Urząd Miasta
Gostynina,   ul.   Rynek  26,   09-500  Gostynin,  bądź  przesłana   w   formie
elektronicznej  do Urzędu  Miasta  Gostynina  za  pośrednictwem  Elektronicznej
Platformy   Usług  Administracji  Publicznej  pod  adresem  www.epuap.gov.pl  w
formacie  elektronicznym  XML.  Układ   informacji  i  powiązań  między  nimi
określa  załącznik   nr   2  do   niniejszej  uchwały.  Deklaracja  przesłana   w formie
elektronicznej  musi  być  opatrzona  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  w  rozumieniu



ustawy z dnia 5 września 2016 r o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP, w rozumieniu  ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
700  z późn. zm.)”. Także nie ma przytoczonych konkretnych artykułów, tylko ustawa
w oparciu  o  którą  to  ma  być  zrobione.  Ponadto  we  wzorze  deklaracji  w  części
dotyczącej  oświadczenia  „oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w
części E niniejszej deklaracji zamieszkuje……..(należy podać liczbę mieszkańców)”.
Wcześniej  był  zapis  przez  nas  zaproponowany  „oraz  odpady  będą  zbierane  i
odbierane  selektywnie”,  ale  RIO  nakazała  usunąć  ten  zapis,  właściciel  ma  tylko
oświadczyć, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. O segregacji oświadczać nie
trzeba, bo z mocy prawa jest wiadomym, że mieszkaniec z założenia ma segregować.
Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła nam uwagę, aby w bardziej szczegółowy
sposób  rozpisać  wyliczenie  wysokości  opłaty  miesięcznej  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku, jeżeli ktoś zadeklaruje, że  kompostuje, czyli,
żeby wyliczyć wysokość należnego zwolnienia, jeżeli ktoś zaznaczy, że kompostuje,
wówczas  miesięczną  wysokość  opłaty,  po  uwzględnieniu  zwolnienia.  Jeżeli  ktoś
zaznaczy, że nie segreguje – nie wypełnia dalszej części deklaracji, tylko zostaje przy
podstawowej  wysokości  opłaty  miesięcznej  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.   

Radny Czesław Jaśkiewicz  – Mieszkańcy  posiadłości  prywatnych  jak  podpisują
umowę?. Ludzie przywożą pojemniki  śmieci,  po ich odjeździe zapełnione są całe
śmietniki, w jaki sposób można temu zapobiec?    

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Zarządca nieruchomości za to odpowiada. Gmina jest zobowiązana stworzyć system,
możliwości  do  zbierania  i  do  odbioru  tych  odpadów,  ale  nie  może  być  cały
obowiązek  przerzucony  na  gminę,  przede  wszystkim  edukowanie  mieszkańców,
zamykanie altan, kontrola sąsiedzka.  

Radny  Czesław  Jaśkiewicz  –  Przeważnie  Ci  ludzie  prowadzą  działalność
gospodarczą, nawet wiadra z klejami pojawiają się w śmietnikach, jak oni uiszczają
opłatę, co deklarują? 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Osoby,  które  prowadzą  działalność  gospodarczą  nie  są  u  nas  objęte  systemem,
ponieważ  ustawa   obligatoryjnie  nakazuje  gminie  objąć  systemem nieruchomości
zamieszkałe  i  niezamieszkałe,  jest  to  wybór  fakultatywny – gmina  może,  ale  nie
musi, w formie uchwały. U nas do dnia dzisiejszego taka uchwała nie została podjęta
i  działalności  gospodarcze  nie  są  włączone  do  systemu,  tylko  indywidulanie  z
podmiotem, który ma zezwolenie na odbieranie odpadów zawierają umowę. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Raciborski –  Kto  może  to
weryfikować?  



Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
W formie  kontroli,  upoważniony jest  Burmistrz  i  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony
Środowiska. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – A taka weryfikacja
nie była do tej pory prowadzona? 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Była  prowadzona,  głównie  w  centralnej  części  miasta  weryfikowaliśmy  to,  już
kilkukrotnie.  Właściciel  nieruchomości,  gdzie  jest  prowadzona  działalność  musi
okazać się umową i dowodami za wywóz odpadów. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Raciborski –  Jak  wypadły  te
kontrole? 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
W  dwóch  przypadkach  umowa  nie  była  zawarta,  ale  zobowiązaliśmy,  wypełnił
zobowiązanie pokontrolne. 

Radna Anna Wysokińska – Byłabym za tym, żeby wykreślić kategorię BE 5 tj. 5
lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Przez jaki czas jest przechowywane, taki wzór klauzuli informacyjnej mamy.  

Radna Anna Wysokińska – BE5 oznacza, że dopiero po 5 latach te dokumenty będą
podlegały ekspertyzie i tak naprawdę nie wiemy, czy one będą dalej przechowywane,
czy nie, wydaje mi się, żeby w ogóle nie pisać kategorii, bez lat.  

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska   -   Klauzulę  informacyjną  mieliśmy
uzgodnioną z  kontrolerem i  inspektorem danych osobowych,  więc nie  wiem, czy
możemy  wykreślić,  bo  we  wszystkich  dokumentach  urzędowych  ta  klauzula
informacyjna jest jednakowa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Co na to Pan Mecenas?   

Adwokat Tomasz Stefaniak -  Nie jestem w stanie wypowiedzieć się na ten temat
tak na szybko.  

Radna Anna Wysokińska – Dobrze, wycofuję zgłoszony wniosek. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 



Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 140/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 15 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i
porządku na terenie Gminy Miasta  Gostynina.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
Projekt  ten  był  przesłany  do  zaopiniowania  Państwowemu  Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu.  Opinię  sanitarną  mamy  pozytywną  z  tym,  że  zostały
zgłoszone zastrzeżenia, które chciałabym w formie autopoprawki wnieść do projektu
uchwały.  Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku,  a  w  zasadzie  zmiany  z  6
września wprowadziły obowiązek w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i
odbierania odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu poziomu substancji  we krwi,  w szczególności
igieł i strzykawek i to w projekcie uchwały dołożyliśmy, ale Państwowy Powiatowy
Inspektor  Sanitarny  wprowadził  zastrzeżenie,  które  ujęliśmy  już  w  projekcie
uchwały,  że  do  zbierania  tych  odpadów należy  stosować  jednorazowe  pojemniki
odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekucie, bądź przecięcie.
Takie zapisy zostały wprowadzone, zgodnie z opinią sanepidu,  w § 9 ust.1 został
dodany punkt 7 brzmiący „odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych
powstałych  w  gospodarstwie  domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów
leczniczych  w formie  infekcji  i  prowadzenia  monitoringu poziomu substancji  we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy stosować jednorazowe pojemniki
odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie, bądź przecięcie”.
Ta sama sytuacja jest w § 11 ust. 1, to z kolei dotyczy zabudowy wielorodzinnej. W §
11  ust.  1  został  dołożony  punkt  5  o  takim  samym  brzmieniu,  czyli  „odpadów
niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w  gospodarstwie
domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  infekcji  i
prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,  w  szczególności  igieł  i
strzykawek, należy stosować jednorazowe pojemniki odporne na działanie wilgoci,
mechanicznie odporne na przekłucie,  bądź przecięcie”.  W regulaminie utrzymania
czystości i  porządku, po zmianach ustawy dołożone zostały wymagania dotyczące



kompostowania  bioodpadów,  stanowiących  odpady  komunalne  przy
kompostownikach przydomowych, czyli to zwolnienie, które zostało wprowadzone w
poprzedniej uchwale, we wzorze deklaracji, również w regulaminie takie wymagania
zostały  określone.  Ponadto  podczas  posiedzenia  komisji  była  wprowadzona
autopoprawka,  w  rozdziale  5  §  23  otrzymał  nowe  brzmienie,  wszystkie  uwagi
redakcyjne  zgłaszane  przez  radnych  podczas  komisji,  również  zostały  do  dnia
dzisiejszego usunięte. 

Opinia Komisji:
Komisja Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Pomocy Społecznej  – opinia pozytywna
wraz z autopoprawkami:

 Zgłoszono formalne uwagi do projektu.
 W § 3 po słowie ,, określone w” zmienić ,, § 7 ”
 W § 18 ust. 5 po słowach ,, w rozdziale III, zmienić na ,,muszą być”
 W § 18 ust. 6 po słowach ,, w rozdziale III, zmienić na ,, muszą być”
 W rozdziale V § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

,, 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
a) minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,
b) unikania wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi,
c)  zabezpieczenia  pojemników  lub  worków  do  zbierania  odpadów  o  minimalnej
pojemności określonej w Regulaminie.
2. Przekazywanie niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych nie jest
ograniczone  do  terenu  własnego  województwa  i  może  się  odbywać  do  instalacji
komunalnych położonych na obszarze całego kraju ale powinno być zgodne z ogólną
zasadą bliskości i hierarchią sposobów gospodarowania odpadami.
Natomiast  podmiot  odbierający  w/w  odpady  od  właścicieli  nieruchomości  jest
zobowiązany  do  ich  przekazania  do  instalacji  komunalnej  wpisanej  na  listę
Marszałka Województwa.
3.  Zgodnie  z  art.  17 ustawy o odpadach dotychczasowe regionalne  instalacje  do
przetwarzania odpadów komunalnych zapewniające:
1)  mechaniczno  –  biologiczne  przetwarzanie  zmieszanych  odpadów komunalnych
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości
lub w części do odzysku lub;
2)  zapewniające  składowanie  odpadów  powstających  w  procesie  mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych
- stały się instalacjami komunalnymi.
4.  Odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji  powstające  w  gospodarstwach
domowych mogą być zagospodarowane we własnym zakresie w kompostownikach
przydomowych na terenie zabudowy jednorodzinnej”.

Komisja Edukacji Kultury i Sportu – opinia pozytywna wraz z autopoprawkami 
 Zgłoszono formalne uwagi do projektu.



 W § 3 po słowie ,, określone w” zmienić ,, § 7 ”
 W § 18 ust. 5 po słowach ,, w rozdziale III, zmienić na ,,muszą być”
 W § 18 ust. 6 po słowach ,, w rozdziale III, zmienić na ,, muszą być”
 W rozdziale V § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

,, 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
a) minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,
b) unikania wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi,
c)  zabezpieczenia  pojemników  lub  worków  do  zbierania  odpadów  o  minimalnej
pojemności określonej w Regulaminie.
2. Przekazywanie niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych nie jest
ograniczone  do  terenu  własnego  województwa  i  może  się  odbywać  do  instalacji
komunalnych położonych na obszarze całego kraju ale powinno być zgodne z ogólną
zasadą bliskości i hierarchią sposobów gospodarowania odpadami.
Natomiast  podmiot  odbierający  w/w  odpady  od  właścicieli  nieruchomości  jest
zobowiązany  do  ich  przekazania  do  instalacji  komunalnej  wpisanej  na  listę
Marszałka Województwa.
3.  Zgodnie  z  art.  17 ustawy o odpadach dotychczasowe regionalne  instalacje  do
przetwarzania odpadów komunalnych zapewniające:
1)  mechaniczno  –  biologiczne  przetwarzanie  zmieszanych  odpadów komunalnych
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości
lub w części do odzysku lub;
2)  zapewniające  składowanie  odpadów  powstających  w  procesie  mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych
- stały się instalacjami komunalnymi.
4.  Odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji  powstające  w  gospodarstwach
domowych mogą być zagospodarowane we własnym zakresie w kompostownikach
przydomowych na terenie zabudowy jednorodzinnej”.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 



UCHWAŁA NR 141/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 16 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu   i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

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

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka –
W przygotowanym  projekcie  uchwały  zmiany  dotyczą  dodania  treści  dokumentu
odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w
gospodarstwie domowym w wyniku  domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych  w formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu substancji  we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, przy czym odpady wymienione w punktach
od a do l, bezpośrednio z terenu nieruchomości, natomiast odpady, które przed chwilą
odczytałam  właściciele  nieruchomości  mogą  dostarczać  do  punktu  selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, czyli bezpośrednio z nieruchomości one odbierane
nie będą. W § 6 tej uchwały został również dodany punkt, dotyczący możliwości
dostarczenia tych odpadów do PSZOK-u. Pozostałe zapisy treści uchwały nie ulegają
zmianie.  Projekt  tej  uchwały  opiniowany  był  przez  Państwowego  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, został zaopiniowany bez zastrzeżeń. 

Radny Stanisław Wróblewski  -   Błędów czysto  formalnych  w  tej  uchwale  jest
bardzo  dużo,  przecinki,  podpunkty,  wymaga  to  technicznej  obróbki,  tak  jak  w
poprzedniej uchwale było przyzwoicie, tak w tej uchwale jest sporo uwag, nie są to
jednak  błędy merytoryczne.  W § skreślamy 1, w § 2 ust. 1 po literze a przecinek,
przecinki po każdym podpunkcie, na końcu litery ł zamiast kropki średnik. W § 3
ust.1 litera b, podpunkty zmienić na litery itd., to samo w literze c, b, e, f, na końcu
litery f średnik. W punkcie 2 litera b podpunkt zmienić na literę, w literze c podpunkt
zmienić na literę, w literze d podpunkt zmienić na literę. Na końcu litery d przecinek
zamiast kropki, to są szczegóły, trzeba to skorygować.          

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za - 12: Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski



Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,  Wysokińska
Anna.

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 142/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

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

            (po przerwie…)

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo, rzadko się to zdarza, ale
jednak zdarza się, nikt nie zwrócił uwagi, my również, dopiero moja osoba w trakcie
obrad  sesji,  niestety,  ale  jedna  uchwała  nie  została  w  ogóle  umieszczona  w
dzisiejszym porządku obrad. Jest to uchwała bardzo ważna, zmieniająca uchwałę w
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  na  sfinansowanie  planowanego
deficytu  budżetu  Miasta  Gostynina.  Ta  uchwała  była  opiniowana  przez  Komisję
Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  i  powinna  być  dzisiaj  podjęta  przez  Państwa
radnych, więc wykorzystując możliwość, a jest taka możliwość prawna w naszym
statucie, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o tą uchwałę, która dzisiaj miała być
omawiana, ale z różnych powodów nie została wprowadzona do porządku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Podpisuję porządek sesji, więc
pewnie też jakiś mój błąd, może powinienem to dostrzec, w każdym razie rzecz jest
ważna, budżet bez tej uchwały pozostaje w próżni. Przepraszam za zaistniałą sytuację
i wnoszę o uzupełnienie porządku, uchwałę wpiszemy do pkt. 19. Proszę Państwa
pracujemy pod rządami statutu, opisane jest to w § 47. 

Za  przyjęciem  wniosku  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  punktu  „Podjęcie
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na
sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Miasta  Gostynina”  głosowano
następująco:

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



Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

Punkt został wprowadzony do porządku obrad. 

Do punktu 17 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019.

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

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  -  Jest koniec roku, dużo zmian, chciałam
więc  zgłosić  poprawki  do  projektu  nr  3,  który  otrzymali  Państwo  27  grudnia,
ponieważ  na  koniec  roku  podatnicy  wpłacili  swoje  zaległości,  Urzędy  Skarbowe
przekazały  nam  jeszcze  dochody.  Zostały  naniesione  przeniesienia  pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej i został przygotowany projekt 4 uchwały, który
częściowo zwiększa  dochody,  które  macie  Państwo w projekcie  3.  W dochodach
bieżących budżetu: 

 w dziale 756: 
  w  pkt.  2  kwotę  120.000,00  zł.  zwiększającą  wpływy  z  podatku  od

nieruchomości osób prawnych zamieniamy na kwotę 202.451,00 zł. 
 w  pkt. 4 kwotę 5.430,00 zł. zwiększającą wpływy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych zamieniamy na kwotę 6.013,00 zł.  
 w pkt.  5 kwotę 1.645,00 zł.  zwiększającą wpływy z podatku od spadków i

darowizny od osób fizycznych zamieniamy na kwotę 11.661,00 zł. 
 w  pkt.  6  kwotę  123.005,00  zł  zmniejszającą  wpływy  z  podatku  od

nieruchomości od osób fizycznych zamieniamy na kwotę 264.083,00 zł. 
 w pkt. 9  kwotę 218.000,00 zł., która zwiększa wpływy podatku od czynności

cywilno – prawnych od osób prawnych zamieniamy na kwotę 1.063,00 zł. 
  w pkt. 10 kwotę 37.000,00 zł. zwiększającą wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych od osób fizycznych zamieniamy na kwotę 52.609,00 zł. 
 w  pkt.  14  kwotę  2.500,00  zł.  zwiększającą  wpływy  z  opłaty  skarbowej

zamieniamy na 6.777,00 zł.
 w dziale 801:

 dodajemy punkt  8  –  o  kwotę  229.332,00  zł.  zwiększa  się  wpływy z
różnych opłat. 

Na komisji  mówiłam,  że będą  takie  zmiany.  Zostało  także  wprowadzone zadanie
inwestycyjne do wykazu do załącznika pod nazwą „wydatki na zadania inwestycyjne
w  2019  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  WPF,  a  mianowicie  zakupy



inwestycyjne  –  zakup  samochodu  osobowego  na  potrzeby  Urzędu  Miasta  w
Gostyninie i na to zadanie ustalono środki  w kwocie 98.500,00 zł. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 143/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 18

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na lata
2019-2034.

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

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  -  Również do tej uchwały chciałam zgłosić
poprawki, które były zgłaszane przez chwilą w uchwale budżetowej. Uchwała WPF
była również zmieniona Zarządzeniem nr 140/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku i
głównie  był  tu  zwiększony  plan  dochodów ogółem,  jak  i  dochodów bieżących o
kwotę 1.418.389,00 zł., jak i plan wydatków ogółem  i plan wydatków bieżących
również  o  kwotę  1.418.389,00  zł.,  a  z  tytułu  dotacji  celowych  jakie  jeszcze
otrzymaliśmy z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz  zadania  zlecone.  Również  tym  zarządzeniem  były  przenoszone  wydatki
pomiędzy paragrafami klasyfikacji  budżetowej,  jak również z  rezerwy ogólnej  na



wydatki  związane  z  przygotowaniem  do  zwiedzania  Sali  Muzealnej  na  Zamku
Gostynińskim. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

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

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 144/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 19 

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  w sprawie:  zaciągnięcia  długoterminowej
pożyczki  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w
Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina.

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

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W miesiącu marcu została podjęta uchwała
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  sfinansowanie  deficytu  budżetu,  na
przedsięwzięcie  „Modernizacja  oświetlenia  ulicznego”.  Uchwała  ta,  zakładała
zaciągnięcie  w 2019 roku pożyczki  w kwocie 1.758.232,00 zł.  i  w 2020 roku w
kwocie 1.697.891,00 zł. Ponieważ uległ zmianie termin zakończenia realizacji tego
przedsięwzięcia  do  końca  marca  przyszłego  roku  i  w  tym roku  będą  ponoszone
wszystkie  płatności  związane  z  wykonywanymi  robotami,  w  związku  z  tym  tą
pożyczkę   gmina będzie zaciągała w całości w 2020 roku, także należało dokonać
zmiany poprzedniej uchwały.

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



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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 145/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 20 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Gostynina.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Oddam głos Przewodniczącemu
Komisji Statutowej.

Radny Stanisław Wróblewski – Otrzymaliście Państwo projekt statutu. Ten projekt
został wypracowany przez Komisję Statutową  w składzie 4 osobowym z udziałem
pana Mecenasa.  To co  udało  się  nam stworzyć  wynikało z  pewnych założeń.  Po
pierwsze odrzuciliśmy dotychczasowy statut, decydując się na zbudowanie zupełnie
nowego statutu. Kolejne założenie, które przyjęliśmy, to chcieliśmy ograniczyć do
minimum  przepisywanie  rozstrzygnięć,  które  występują  w  ustawach  i  ogólnie  w
przepisach prawa, ograniczając się do rozstrzygnięć merytorycznych, tyczących się
naszej jednostki. W związku z tym, formalnych informacji, nie jest może dużo, być
może Państwo czujecie potrzebę, że warto byłoby coś jeszcze uzupełniać, ale tak jak
powiedziałem kierowaliśmy się tym, żeby nie przepisywać dokumentów prawnych.
Uwzględniliśmy masę poprawek, wniosków, które zgłosiła zarówno Pani Sekretarz
jak  i  Pani  Burmistrz.  Staraliśmy  się  udostępniać  materiały,  tak  jak  tylko  jest  to
możliwe,  uważam,  że  czytanie  w  tej  chwili  treści  zawartej  w  statucie,  byłoby
nieporozumieniem, ponieważ jest to dokument posiadający wiele stron.                 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Państwo otrzymaliście statut w
wersji ostatecznej, czy są jakieś uwagi?

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

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

Za - 12: Chojecka – Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski



Grzegorz, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław,  Wysokińska
Anna.

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 146/XVII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

(obrady opuściła Radna Emilia Chojecka – Dinić…)
 
Do punktu 21 

Przyjęcie rocznego sprawozdania Rady Miejskiej ze swej działalności.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Jest taka propozycja, aby tych
sprawozdań nie odczytywać, ponieważ były Państwu wysłane, były także odczytane
na komisjach i przyjęte przez właściwe komisje. Czy jakieś uwagi Państwo mają do
sprawozdania z działalności Rady Miejskiej?   

Radni nie mieli uwag i pytań do sprawozdania. 
    
Za przyjęciem sprawozdania Rady Miejskiej głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej zostało przyjęte. 

Do punktu 22

Przyjęcie rocznych sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej ze swej działalności.
  

 Sprawozdanie  Komisji  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  
Społecznej

Za przyjęciem sprawozdania KSOZiPS głosowano następująco:



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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej
zostało przyjęte. 

 Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  

Za przyjęciem sprawozdania KRGiB głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zostało przyjęte. 

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej   

Za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej  głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej  zostało przyjęte. 

 Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   

Za przyjęciem sprawozdania KBiPP  głosowano następująco:



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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   zostało 
przyjęte. 

 Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
 
Za przyjęciem sprawozdania KSWP  głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przyjęte. 

 Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  

Za przyjęciem sprawozdania KEKiS  głosowano następująco:

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

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 0 

Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  zostało przyjęte. 

Do punktu 23 

Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Protokół  został  Państwu
wysłany.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu z XV sesji  głosowano następująco:

Za  -  10:  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Ozimek
Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Śniecikowska
Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw – 0
 
Wstrzymało się- 1: Florczak Anna. 

Protokół został przyjęte. 

Do punktu 24 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Na  interpelację  pisemną
odpowiedź będzie udzielona we właściwym czasie.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  Pan Stanisław Wróblewski pytał, w związku
ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości  w gminach,  czy  Gmina Miasta  spełnia
wymogi ustawowe, dotyczące osiągniecia poziomu recyklingu? – Burmistrz co roku
składa sprawozdanie, za rok 2019 jeszcze nie zostało złożone, do końca marca będzie
złożone. Mamy sprawozdanie za 2018 rok i od razu informacja dla Państwa, że na
stronie  Urzędu  Miasta  można  w  zakładce  mieszkaniec   zobaczyć  informację  o
poziomie  odzysku.  W  2018  roku  wszystkie  poziomy  są  osiągnięte.  Poziom
recyklingu  osiągnięty  w  2018  roku,  przygotowania  do  ponownego  użycia
następujących   frakcji  odpadów  komunalnych,  czyli  papieru,  metali  i  tworzysz
sztucznych oraz szkła odebranych z obszaru gminy  wynosi 44,97%. Wymagany do
osiągniecia  w 2018 roku  poziom recyklingu  powinien  wynosi  więcej  lub  =  30%
zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 maja. 
Radna Urszula Pieniążek pytała o studnię? –  Rozmawialiśmy w przerwie z Panem
Prezesem Wilkanowiczem, Pan Prezes informuje, że od około roku dowozi wodę na
ul.  Dybanka 36 a. Należy dokonać czyszczenia studni,  są pozyskane adresy firm,
które mogłyby taką usługę wykonać, firma  z Lisicy nie podejmuje się tego zadania.
MTBS  we  własnym  zakresie  dokona  oczyszczenia  i  uszczelnienia  studni.  Przed
świętami Bożego Narodzenia woda ponownie została pobrana do badania i okazał
się, że nadal utrzymuje się bakteria coli w wodzie i studni. Woda kolejne dwa lub trzy
razy zostanie oddana do badania. Jeżeli  nadal będzie obecna bakteria coli,  będzie
trzeba wykonać nowy odwiert. Aktualnie studnia jest zasłonięta betonowym kręgiem,



wystosowano pismo do mieszkańców przy Dybanka 36a, aby nie używano wody do
czasu oficjalnego potwierdzenia  możliwości  spożycia  wody.  Pan Prezes  osobiście
przekaże informację.

Radna Urszula Pieniążek – Mieszkańcy chcieliby, aby uruchomić tą studnię.  

Do punktu 25

Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Reder –  Wpłynęły 3 pisma,  pierwsze
pismo  jest  pismem  od  Pana  Adama  Matyszewskiego,  wówczas  Pan  Adam
Matyszewski pisała je jako Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, pismo z 10 grudnia
2019 roku. Państwo otrzymali to pismo, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego
pisma? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do pisma Dyrektora Adama Matyszewskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Kolejne pismo to Apel nr 1/2019
Rady Gminy Jabłonna  w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami w
Gminie  Jabłonna  oraz  potrzeby  pilnej  zmiany  regulacji  prawnych,  dotyczących
gospodarki odpadami – to pismo również zostało wysłane na maila.  
Trzecie pismo jest to opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wskazania
naruszenia  prawa w Uchwale  nr  111/XV/2019 z  dnia  24 października  2019 r.  w
sprawie dokonania wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Na dzisiejszej sesji to naruszenie prawa
zostało usunięte. 

Radny Czesław Jaśkiewicz -  Chciałem zapytać w imieniu mieszkańców Spółdzielni
Polam,  dotyczące  wymiaru  podatku  od  nieruchomości,  podatek  od  wieczystego
użytkowania,  przekształcenie  prawa wieczystego,  mieszkańcy  nic  nie  dostają,  nie
wiedzą? 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  – Wydział  Komunalny  wydaje
zaświadczenia potwierdzające przekształcenie z mocy prawa, przekształcenie prawa
wieczystego użytkowania w prawo własności i myślę, że do końca roku wydział nie
będzie  w  stanie  zawiadomić  wszystkich  wieczystych  użytkowników  o
przekształceniu tego prawa, nie mniej do wydania potwierdzenia tego przekształcenia
pozostają  nieruchomości   przeważnie  te,  na  których  prowadzona  jest  działalność
gospodarcza.  Dokonujemy  wszelkich  starań,  żeby  wszyscy  mieszkańcy  zostali
powiadomieni  o  przekształceniu  prawa  wieczystego  użytkowania.  Przekształcenie
prawa wieczystego  użytkowania  następuje  odpłatnie,  tak  jak  zakłada  ustawa  i  za
przekształcenie właściciel nieruchomości, czy właściciel lokalu będzie wnosi opłatę z
tytułu  przekształcenia  przez  20  lat,  albo  jeśli  deklaruje  jednorazowo,  to  wtedy
występuje  do  Pana  Burmistrza  z  taką  deklaracją,  że  wnosi  jednorazową  opłatę,



zostaje podana przez Urząd wysokość tej opłaty i potwierdzenie wniesienia tej opłaty.
Na podstawie tego potwierdzenia, będzie można wystąpić do ksiąg wieczystych z
wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Opłata z tytułu przekształcenia jest zabezpieczona
na hipotece.   

Radny Czesław Jaśkiewicz – A jak nie zdążymy w terminie, do końca roku? 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Ustawa  zakłada,  że  opłata  za
wieczyste użytkowanie za 2019 rok ma być wniesiona do końca lutego 2020 roku i
kolejne do 31 marca każdego roku. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  -   Część  mieszkańców z  osiedla  Wspólna
dostała takie zawiadomienia, pewnie jeszcze nie wszędzie, bo jest ciężka sytuacja
kadrowa,  ponieważ  osoba,  która  zajmuje  się  ta  sprawą,  jest  poważnie  chora,  nie
mogła pracować, było zastępstwo i stąd między innymi  jest opóźnienie.  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska –  Ale na pewno większość właścicieli
lokali dostała takie zawiadomienie.  Są takie sytuacje, że w momencie rejestrowania
działalności  gospodarczej osoba, która chce prowadzić działalność podaje adres i to
w większości podawane są adresy mieszkań w których zamieszkuje. Żeby wyjaśnić
te wszystkie tematy związane z prowadzeniem działalności w lokalu, to wymaga to
czasu i zwykle osoby do których występujemy z zapytaniem, czy prowadzona jest
działalność  odpowiadają,  że  jest  wskazany  adres  do  rejestracji  działalności
gospodarczej, faktycznie tam jest działalność nie prowadzona. 

Radny Bogdan Ozimek – Chciałem zgłosić zapadnięcie na wjeździe na parking,
między sklepem Żabka, a Kościuszki 27, na chodniku, przy samej ulicy. 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Jeżeli  była  zgoda  na  zjazd,  to
utrzymanie zjazdu na nieruchomość należy do właściciela nieruchomości.

Radny Bogdan Ozimek –  To może już wyjaśnicie sobie, trzeba to sprawdzić do
kogo to należy.  Mam też monit od mieszkańców, w związku z działalnością nowej
pizzerii  „Biesiadowo”, ponieważ tam od dawna dzieją się dziwne rzeczy, wczoraj
spora  grupa  ludzi  zatrzymywała  pojazdy  i  jest  takie  pytanie  mieszkańców,  gdzie
można się  zgłosić,  aby wyjaśnić  sprawę zasadności  działania  tego lokalu,  godzin
otwarcia.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Do  tej  pory  żadne  oficjalne  skargi  nie
wpłynęły. W zeszłym tygodniu spotkałem się z właścicielem lokalu, przyszedł  na
spotkanie, ponieważ miał dwie sprawy, jedna dotyczyła poprawy bezpieczeństwa w
tym  rejonie.  Pan  na  własny  koszt  jest  w  stanie  wykonać  barierkę  odgradzającą
wejście od drogi, na pewno taką zgodę dostanie i pewnie to wykona. Miasto nie może
zabronić tego typu działalności.  



Do punktu 26

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder –  Zamykam posiedzenie  XVII
sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder 

       


