
Protokół Nr XXIX/2021

 z posiedzenia XXIX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji z dnia 28.01.2021r. 

Stan – 15

Obecni – 14 

Lista obecności w załączniku. 

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

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 XXIX sesję 
Rady Miejskiej VIII Kadencji, witam wszystkich serdecznie. Witam Pana Burmistrza Pawła 
Kalinowskiego, witam Panią Wiceburmistrz Halinę Fijałkowską, witam Panią Sekretarz 
Hannę Adamską, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Pana Mecenasa Tomasza
Stefaniaka, witam Panią Elżbietę Cierplikowską, która reprezentuje Biuro Rady Miejskiej, 
witam media gostynińskie, witam Panią Dyrektor Centrum Kultury Aleksandrę Milczarek, 
witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder-  odczytał porządek posiedzenia sesji Czy 
do porządku obrad Państwo Radni bądź Pan Burmistrz wnoszą propozycje zmian ?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Chciałbym zgłosić do porządku jeden punkt, na temat
funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów. Chciałbym pewne kwestie wyjaśnić i 
usystematyzować. Proszę  o wprowadzenie tego punktu do porządku sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- dobrze, czy jeszcze są jakieś propozycje ?
Nie ma, w takim razie, czy w sprawie punktu zgłoszonego przez Pana Burmistrza są jakieś 
uwagi ? Nie ma, w taki razie przejdziemy do głosowania, jest to głosowanie o wprowadzenie 
jako punkt 7 informacja Burmistrza Miasta na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Za przyjęciem do porządku punktu 7 głosowano:

Za- 14: Chojecka- Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski 
Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 
Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się - 0

Glosowanie za przyjęciem porządku obrad:

Za-14: Chojecka- Dinić Emilia, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski 
Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 



Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad  uchwalono. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji 

kultury o realizacji zadań statutowych w roku 2020:
1) Miejskie Centrum Kultury,
2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.

5. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji 
zadań statutowych w roku 2020.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wysokości i przeznaczeniu środków finansowych 
pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2020 roku.

7. Informacja Burmistrza Miasta na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

8. Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2021 rok” przez Burmistrza Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego

i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa  Komunalnego w Gostyninie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.

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

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

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

13. 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.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia „Polska Wolna od 
GMO” za niezasługującą na uwzględnienie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 

rok 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Gostyninie na rok 2021.
18. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad. 



Do punktu 3  

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza 
Miasta Gostynina za okres od dnia 18 grudnia 2020 roku do 19 stycznia 2021 roku- treść 
sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Do punktu 4 

Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o 
realizacji zadań statutowych w roku 2020:

1) Miejskie Centrum Kultury

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Pani Aleksandra Milczarek- Przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji zadań statutowych Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w 
roku 2020- treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.

Radny Stanisław Lewandowski-  Jeśli sytuacja ulegnie zmianie na lepsze, chciałbym żeby
spróbowała Pani zorganizować element, którego mi brakuje dyskoteki na świeżym powietrzu,
w razie  nie  pogody można je  zorganizować wewnątrz  budynku oraz mam prośbę,  aby w
programie było więcej teatru i kabaretu.

Radny Stanisław Wróblewski-  Podczas  gdy mamy normalny  okres,  frekwencję  w kinie
robią uczniowie, natomiast podane przez Panią liczby, wskazują średnio 23 osoby na 50m2 na
seans. Zastanawiam się dlaczego tak mało, czy jest to efekt słabego repertuaru. Zastanawiam
się nad przyczyną, ponieważ tak dużą salę w normalnych warunkach, gdy funkcjonuje trzeba
ogrzać, a to są koszty z tym związane, a przy tak małej ilości osób zastanawiam się czy jest
sens inwestowania w rozbudowę, poprawę warunków sali kinowej ? Jakie są przyczyny tak
słabej frekwencji i co zrobić aby było bardziej ekonomicznie ?

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Pani Aleksandra Milczarek- Jesteśmy w sytuacji
błędnego koła, odbiorca ma swoje potrzeby i tak jak mówiłam, że często spotykamy się z
uwagami,  że  sala  jest  niezbyt  wygodna  musimy  w  nią  zainwestować  i  wtedy  możemy
zakładać,  że będzie większa frekwencja,  natomiast  miasto może nie  widzieć  uzasadnienia
inwestycji  w  salę,  jeżeli  nie  ma  frekwencji  o  tutaj  koło  się  zamyka.  W  zeszłym  roku
złożyliśmy  wniosek  o  dofinansowanie  modernizacji  sali  widowiskowej.  Ten  projekt  jest
przygotowany i  jeżeli  będą  tylko  uruchomione środki  to  będzie  składany po raz  kolejny,
natomiast myślę, że nie jesteśmy w stanie być multipleksem, który będzie zapełniał 100 czy
150  miejsc  siedzących.  Jeżeli  chodzi  o  warunki  gostynińskie  to  i  tak  mamy  dość  dobrą
frekwencję, ponieważ np., kino kutnowskie w tym czasie kiedy również graliśmy, miało o
połowę mniejszą frekwencję niż my, bazując na tym co przekazali mi pracownicy podczas
rozmów  kiedy  przygotowywaliśmy  to  sprawozdanie.  Więc  teraz  tak  jakby  stoimy  przed
decyzją albo zainwestować faktycznie w renowacje kina, stworzyć przestrzeń, która będzie
atrakcyjna dla nowoczesnego odbiorcy, jednocześnie ryzykując, że również będziemy mieli
20 bądź 30 średnio gości  na seansie lub po prostu na ten moment,  kiedy mamy inne też
potrzeby zarówno w Domu Kultury jak i w mieście przyjąć to, że kino ma takie, a nie inne
warunki techniczne i cieszyć się z tych 20 osób, ponieważ zawsze mogło być 5 osób. To jest
decyzja, która niesie za sobą milionowe wydatki i biorąc pod uwagę, że w tym roku będziemy



zobligowani dokonać dostosowania Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób z różnymi
ograniczeniami,  więc  sądzę  że  kino  nie  będzie  wydatkiem  priorytetowym  w  tym  roku
budżetowym.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder-  Podzielę  się  swoją  refleksją  na  temat
frekwencji.  Myślę,  że  podawanie  średniej  frekwencji  jest  trochę  mylące.  Sądzę,  że  były
zarówno seanse gdzie sala była prawie pełna lub prawie pusta, przypominam sobie, że sam
byłem w płockim kinie, gdzie było 12 osób na seansie. Myślę, że zależy to od filmu, który jest
emitowany. 

2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.

Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Jakuba  z  Gostynina  Pani  Katarzyna
Leśniewska-  Przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań statutowych Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Jakuba z Gostynina w roku 2020- treść sprawozdania stanowi załącznik do
protokołu w wersji papierowej. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania.

Do punktu 5

Informacja  Prezesa  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  Zamek  Spółka  z  o.o.  o  realizacji  zadań
statutowych w roku 2020.

Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o. Pan Paweł Gostyński- Przedstawił
sprawozdanie z realizacji zadań statutowych Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z
o.o. w roku 2020- treść  sprawozdania stanowi załącznik do protokołu w wersji papierowej.  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder- Ogłaszam 10 minut przerwy. 

(Po przerwie)

Do punktu 6

Informacja  Burmistrza  Miasta  o  wysokości  i  przeznaczeniu  środków  finansowych
pozyskanych „z zewnątrz” przez Gminę Miasta Gostynina w 2020 roku.

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pani Paulina Toruniewska-
Przedstawiła  sprawozdanie  z  zadań  statutowych  Burmistrza  Miasta  o  wysokości  i
przeznaczeniu  środków  finansowych  pozyskanych  „z  zewnątrz”  przez  Gminę  Miasta
Gostynina  w  2020  roku-  treść  sprawozdania  stanowi  załącznik  do  protokołu  w  wersji
papierowej.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania.



Do punktu 7 

Informacja  Burmistrza  Miasta  na  temat  funkcjonowania  Punktu  Selektywnej  Zbiórki
Odpadów Komunalnych.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Do utworzenia i prowadzenia PSZOK-u na terenie miasta
Gostynina zobowiązana była firma, która wygra przetarg  „Na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”. Na dzień dzisiejszy
jest to   SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych mieści się w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia 36, PSZOK czynny jest w godzinach: od
poniedziałku do piątku 8:00-18:00, w soboty 8:00-14:00

Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  z  terenu miasta  Gostynina  mogą  bezpłatnie  (w
ramach  uiszczanej  opłaty)  dostarczać  selektywnie  zebrane  odpady,  powstające  w
gospodarstwach domowych takie jak:
- metale,
- tworzywa sztuczne, w tym opakowaniowe wraz z opakowaniami wielomateriałowymi,
- szkło, w tym opakowaniowe,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,
-  chemikalia,  odpady niebezpieczne,  świetlówki,  opakowania  po środkach ochrony roślin,
nawozach i aerozolach,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- papier i tektura, w tym opakowaniowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki,
- inne odpady selektywnie zebrane nie wymienione wyżej,
-  odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstałe  w  gospodarstwie
domowym (igły, strzykawki),
-  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  stanowiące  odpady  komunalne  w  ilości  do  1m3  od
jednego właściciela nieruchomości na rok (zabudowa jednorodzinna) lub w ilości 0,5m3 od
jednego lokalu mieszkalnego na rok (zabudowa wielolokalowa),
-  zużyte  opony  –  w  ilości  4  szt.  opon  samochodów  osobowych  od  jednego  właściciela
nieruchomości na rok (zabudowa jednorodzinna) bądź od jednego lokalu mieszkalnego na
rok (zabudowa wielolokalowa).

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej oraz nieruchomości niezamieszkałych  nie są
przyjmowane. Zasady funkcjonowania PSZOK-u określa regulamin, który jest dostępny na
stronie internetowej firmy SUEZ i Urzędu Miasta Gostynina. Dodatkowo informacja o PSZOK-
u  jest  zamieszczona  na  harmonogramach  odbioru  odpadów  dostarczanych  właścicielom
nieruchomości.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Majchrzak  Tadeusz-  Chciałbym  poruszyć  jeden  temat,
chodzi mi o selektywną zbiórkę odpadów, w ostatnim czasie miał miejsce u mnie pewien incydent,
wystawiłem jeden worek z odpadami żółtymi, a dostałem 6 worków w zamian. Chciałbym zwrócić
uwagę, że to nie dzieje się tylko na osiedlu Zatorze. Podejrzewam, że ten incydent ma miejsce w



całym mieście, chodzi o to, że koszty odbioru odpadów selektywnych wzrosną. Ta sytuacja ma wpływ
na koszty odbioru tych odpadów, np. przy odpadach biodegradowalnych nie ma takiego problemu,
tyle worków ile zostało wystawionych, tyle dostajemy w zamian.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Rozumiem, że wystawia Pan jeden żółty worek, a dostaje 5
dodatkowych. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Majchrzak Tadeusz- Tak, wystawiłem jeden worek żółty, a
dostałem 6 w zamian.  To jest nagminna sytuacja.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski- Rozumiem, że te worki są puste ?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Majchrzak Tadeusz- Tak, zgadza się. 

Burmistrz Miasta Paweł  Kalinowski-  Zwrócimy na to  uwagę,  aczkolwiek  z  własnej  obserwacji
zauważyłem,  że  osoby  obsługujące  „śmieciarkę”  raczej  nie  zwracają  uwagi  jakie  i  ile  worków
zostawić. 

Radna Anna Wysokińska – Ja mam inne pytanie, jeśli właściciel nieruchomości ma 8 opon, czy 4
może oddać odpłatnie ? 

Zastępca Burmistrza Pani Halina Fijałkowska-  Zgodnie  z regulaminem utrzymania porządku i
czystości, jest zapisane, że raz do roku 4 opony, osoba fizyczna, która jest w systemie gospodarowania
odpadami, czyli wnosi opłatę za odbiór odpadów do gminy może nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK-
u 4 opony.  Ponad tą ilość musi  płacić,  nie wiem czy są ustalone stawki opłaty,  nie wiem na ten
moment jaki to koszt pozostawienie jednej opony. 

Radna Anna Florczak-  Chciałabym się odnieść do pewnej sytuacji, jeden z mieszkańców mojego
osiedla  zgłosił  się  do  mnie  z  pretensją,  czy  ja  wiem  jak  działa  ten  punkt,  mówiąc  szczerze
odpowiedziałam, że trochę nie wiem, ponieważ nie korzystałam jako mieszkaniec, nie interesowałam
się, przeprosiłam go bo nie wiedziałam. On był wtedy w dużych emocjach, ponieważ z informacji
przeczytanych  na  stronie  może  zawieźć  4  opony,  sprawdził  jak  działa  punkt,  pojechał,  pożyczył
przyczepkę  i  samochód,  ponieważ  nie  miał  swojego.  Z  relacji  które  mi  przekazał:  wyszła  Pani,
rozmowa była nie przyjemna, powiedziała że nie przyjmie dziś opon, powinien zadzwonić i umówić
się wcześniej, ponieważ nie ma kontenerów żeby przyjąć te 4 opony, więc mężczyzna zadał pytanie:
Co on ma z tym zrobić ? Kiedy ma się zgłosić ? Uzyskał odpowiedź: Proszę dzwonić, dowiadywać
się. Więc on mówi: Jeden dzień, dwa ? Argument nie moja przyczepka, nie mój samochód, dla mnie
jest to problem, ja zapłacę, proszę aby przyjęła Pani te opony za opłatą. Uzyskał odpowiedz: Nie ma
takiej możliwości,  jestem sama, nie mam kontenera. Pan sąsiad z osiedla, w emocjach powiedział mi,
że nie dziwi się, że w lesie jest pełno opon skoro tak to działa. Przyjęłam tą skargę, że tak powiem na
swoje sumienie. I gdzieś widzimy te opony wszędzie, natomiast po 3 dniach wykonał  jeszcze dwa
telefony,  kontenerów nadal  nie było,  ktoś  mu poradził  żeby dał  sobie spokój  i  pojechał  na  Budy
Kozickie, ponieważ ktoś prowadzi tam działalność o każdej godzinie dnia i nocy, za niewielką opłatą
można oddać te opony jeśli jest wola zachowania się w porządku i nie wrzucenia opon do Bratoszewa,
czy też naszych nieszczęsnych lasów, które są wciąż zasypywane takimi różnymi odpadami. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski-  Ja bym prosił, aby w takich sytuacjach na bieżąco zgłaszać
uwagi do Nas, czy nawet Pani Prezes PSZOK-u. Pierwszy raz słyszę tego typu problemach, a wręcz
przeciwnie słyszę, że ludzie nie wiedzą o PSZOK-u, bardzo często ludzie z gminy przyjeżdżają i
dopytują czy można zostawić sprzęt, ponieważ gmina nie miała do tej pory swojego PSZOK-u. U nas
PSZOK  funkcjonuje,  ale  tylko  dla  mieszkańców  miasta.  Proszę  na  przyszłość,  aby  takie  uwagi
zgłaszać na bieżąco abyśmy mogli to weryfikować i nie robić problemów.

Radna Anna Florczak-  W takim razie ja mam prośbę do Pana Burmistrza, aby mógł przekazać do
punktu, oczywiście rozumiem, że są takie sytuacje ze jest brak pracownika, są urlopy, są zwolnienia,
nie  ma  kontenera,  może  było  by  dobrze  gdyby  na  stronie  pojawiła  się  taka  informacja,  bo  ja
sprawdzałam co jest na stronie, czytałam regulamin, nigdzie nie ma informacji, że przyjmują odpady,



ale jest warunek wcześniejszego kontaktu telefonicznego. Część osób może tak robi racjonalnie, że
zanim coś wywiezie to dzwoni i się umawia, ale ten Pan był też zrugany, że zanim coś wywiezie
powinien zadzwonić, ale na stronie nie ma takiej informacji. Ja to sprawdziłam, faktycznie nie ma
takiej informacji, może wystarczy zamieścić dodatkowo taką informację i później nie będzie już takich
nieprzyjemnych sytuacji.  

Do punktu 8 

Prezentacja „Kalendarza Imprez Miejskich na 2021 rok” przez Burmistrza Miasta.

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Pani Magdalena Świderska-
Bardzo  trudno  w  okresie  pandemii  mówić  o  kalendarzu  imprez.  Instytucje,które  są
odpowiedzialne,  zarówno  za  wydarzenia  sportowe  jak  i  kulturalne,  niestety  są  zmuszone
działać  w  zamknięciu  lub  online.  W  związku  z  powyższym  kalendarz  imprez  nie  został
stworzony i mogę podać tylko informacje od instytucji:MCK, Miejskiej Biblioteki Publicznej
i  MOSIR-u  jakie  są  planowane,  natomiast  nie  wiadomo czy  one  się  odbędą  z  uwagi  na
pandemię. 
Kluczem doboru będą w pierwszej kolejności względy bezpieczeństwa, kolejno finanse. Jeśli
ograniczenia  udziału  publiczności  i  zakaz  zgromadzeń  będą  utrzymane,  nie  będziemy
zachęcać  mieszkańców  do  grupowania  się  podczas  realizowanych  imprez,  przenosząc
działania do sfery on-line, a w tejże nie wszystkie one mają sens i możliwość zaistnienia (co
dotąd  zaobserwowaliśmy  w  odbiorze  społeczności  lokalnej).  Co  więcej,  obserwując
nastawienie odbiorców, nosimy się z zamiarem skupienia wydarzeń w okresie letnim (od maja
do września), gdyż plener gromadził więcej chętnych i był bezpieczniejszy, niż działania "pod
dachem".

Lista wydarzeń zaplanowanych przez MCK: 

- Jarmark Gostyniński św. Jakuba,

- Jubileusz Miejskiej Orkiestry Dętej,

- Konkurs ekologiczny Recy-Twory,

- Wystawy wewnętrzne, plenerowe i interaktywna Wystawa „Jednodniowe Muzeum Miłości”,

- Ogólnopolski Plener Malarski,

- Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne alterDiastar,

- Finał WOŚP,

- Koncerty Tomasza Stockingera, Edyty Geppert, 

- Cykl koncertów eMCeK ROCKuje,

- Pożegnanie lata – Koncert Jubileuszowy Pawła Pilichowicza,

- Europejskie Dni Dziedzictwa,

- Spektakl plenerowy Teatru Ognia,

- Konkursy i przeglądy artystyczne dla dzieci i młodzieży,

- Weekend Rodzinny – Uczta Uliczna,

- Filmowa Jesień,

- Patriotyczny Koncert Galowy z okazji Święta Niepodległości,

- Ogólnopolski Festiwal Chórów Avis Cantores,



- Ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży,

- Wigilia Miejska – Widowisko Zimowe Plenerowe.

Lista wydarzeń zaplanowanych przez MOSIR:

24.01.2021r. Turniej Halowej Piłki Nożnej „O Puchar Football Education Academy Gostynin 2021r.” 

06.02.2021r. Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Seniorów „GOSTYNIN CUP 2021” 

07.02.2021r. KACZMAREK ELECTRIC CUP Miejska Liga Pilki Nożnej GOSTYNIN 2021 /I 
turniej/ - przypadku zniesienia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią COViD-19 

 13.02.2021r. KACZMAREK ELECTRIC CUP Miejska Liga Pilki Nożnej GOSTYNIN 2021 /II 
turniej/- przypadku zniesienia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią COViD-19 

14.02.2021r. KACZMAREK ELECTRIC CUP Miejska Liga Pilki Nożnej GOSTYNIN 2021 /III 
turniej/- przypadku zniesienia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią COViD-19 

Lista wydarzeń zaplanowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną to m.in. :

- warsztaty poetyckie z Maciejem Woźniakiem, „Podróże małe i duże”, „Człowiek z pasją”

- Koncert- Bigaj Krzysztof

- Tydzień Bibliotek w Maju: konkursy recytatorskie, warsztaty teatralne dla uczestników 
konkursu, spotkania autorskie,

- w czerwcu: warsztaty poetyckie i  „Człowiek z pasją”

-  w lipcu: wakacje z Jarosławem Chojnackim - koncert i koncert z okazji Powstania 
Warszawskiego

- w sierpniu: Rok Hetmana  Żółkiewskiego, Jubileusz 50- lecia biblioteki

- we wrześniu: Narodowe czytanie– „Moralność Pani Dulskiej” oraz „Ogólnopolski dzień 
głośnego czytania”, „Człowiek z pasją”

- w październiku: „Noc bibliotek”

- w listopadzie: „Turniej jednego wiersza” i „Dzień pluszowego misia”

- w grudniu „Podróże małe i duże” oraz „Prezent- życzenia świąteczne”

Wszystkie powyższe wydarzenia będą odbywać się tylko i wyłącznie w przypadku zniesienia 
obostrzeń, więc ciężko podać konkretne daty.

Do punktu 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa  Komunalnego w Gostyninie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.



Kierownik Oczyszczalni Ścieków Pani Iwona Kowalczyk- Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne stoi przed wykonaniem dużego zadania inwestycyjnego jest to przebudowa i 
rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Gostyninie. Do wykonania tego zadania potrzebne są 
nakłady finansowe, dlatego też musimy mieć środki i staramy się je pozyskać. W 2017 roku 
wystąpiliśmy z wnioskiem do Burmistrza Miasta Gostynina o podwyższenie kapitału 
zakładowego spółki w postaci aportu działki na której zlokalizowane jest ujęcie wody na ul. 
Koloni. Na tym ujęcie eksploatujemy urządzenia, a więc ponosimy nakłady na budynki, które 
tam są, na urządzenia i to wszystko mamy w ewidencji środków trwałych, a żeby pozyskać 
nakłady inwestycyjne na przebudowę oczyszczalni ścieków, chcielibyśmy zaciągnąć 
pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby taki 
kredyt otrzymać musimy mieć zabezpieczenie, m.in. jednym z nich jest hipoteka, a więc im 
więcej będziemy posiadali nieruchomości, które możemy przedstawić jako zakład hipoteczny,
tym wyższy kredyt dostaniemy. Stąd też w tym roku wróciliśmy do procedowania tego 
wniosku o podwyższenie kapitału dochodowego spółki, w postaci aportu działki przy ulicy 
Kolonia na której znajduje się stacja uwodnienia wody. 

Adwokat Pan Tomasz Stefaniak- autopoprawka- W pierwotnym projekcie uchwały 
proponowaliśmy podniesienie kapitału, chcieliśmy aby rada miejska udzieliła zgody na 
objęcie udziałów wartości nominalnej ponad 1 000 000 złotych. Dlatego braliśmy pod uwagę 
całą wartość tej nieruchomości, autopoprawka zakłada, że kapitał spółki zostanie podniesiony 
473800 złotych, z tego powodu, że  jest to czysta wartość gruntu bez naniesień, chodzi o to by
nie tworzyć sztucznego kapitału, kapitał spółki zostanie podwyższony o wartość czystego, 
samego gruntu, stąd ta mniejsza kwota i to jest jedyna zmiana w projekcie uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder-  Czy mógłby Pan tą kwotę wymienić ?

Adwokat Pan Tomasz Stefaniak-  Proponujemy podwyższenie  kapitału z 12 991 500 złotych do
kwoty 13 465 300 złotych to jest  o kwotę 473800 złotych poprzez utworzenie 4738 nowych udziałów
po 100 złotych. Te udziały zostaną pokryte nieruchomością opisaną w punkcie 2. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder-  Państwo w materiałach sesyjnych otrzymaliście
projekty uchwały i  tam były inne kwoty,  właśnie z  tego powodu o których mówił  Pan Mecenas.
Proszę  Państwa,  projekt  był  opiniowany  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz
Komisje Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, obie opinie są pozytywne. Na posiedzeniach tych
komisji  autopoprawka  została  już  zgłoszona,  także  opinie  komisji  były  po  zgłoszeniu  tej
autopoprawki. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  odczytał  uchwałę-  treść  uchwały  stanowi
załącznik do protokołu.

Za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się - 0

Do punktu 10

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. 



Skarbnik Miasta Pani Bożena Sokołowska-  Szanowni Państwo, do pierwotnego projektu uchwały
jaki został przekazany Państwu tydzień temu doszły jeszcze dwie zmiany do uchwały zmieniającej
uchwałę budżetu miasta Gostynina na 2021 rok. Jedna zmiana dotyczy dochodów i jedna zmiana w
planie wydatków. Jeżeli chodzi o kwoty ogółem to dochody budżetu zwiększą się o 1121zł, pozostała
kwota to  jest  43000 złotych zostaje  przeniesione pomiędzy paragrafami  klasyfikacji  budżetowej  i
dotyczy to dochodu bieżących. Jeżeli chodzi o wydatki ogółem zwiększą się one o 4 172 621 złotych i
tutaj  również  kwota  33879  złotych  w  wydatkach  bieżących  stanowi  przeniesienie  pomiędzy
paragrafami klasyfikacji   budżetowej i  wydatki majątkowe również przenosimy w kwocie 272941
złotych.  W zmianie  również ulega deficyt  w związku z  tym,  że  otrzymaliśmy środki  w miesiącu
grudniu w ubiegłym roku, środki na rozbudowę Przedszkola nr 4 z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych i wprowadzamy to zadanie już do budżetu do realizacji w bieżącym roku i  przyszłym. W
związku z tym powiększa się nam deficyt budżetu jak i  również zwiększa się o kwotę 1 171 500
złotych z uwagi na to, że na to zadanie będziemy zaciągać kredyt, to się dzieje w § 3 ust. 1 Uchwały
Budżetowej, również ulega zmianie  § 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej, gdzie zwiększamy przychody
budżetu o kwotę 4 171 500 złotych, § 4 Uchwały Budżetowej w związku z zaciągnięciem kredytu
otrzymuje brzmienie takie jak tu zostało przedstawione. Punkt 1, 3 i 4 nie ulega zmianie jeżeli chodzi
o limity zobowiązań, zmianie ulega w punkcie 2: Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na
sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 689 877 złotych, również wprowadzamy zmiany w
związku z proponowanymi w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla
podmiotów zaliczanych do sektora finansów publiczny w 2021 roku”.  Jeszcze chciałam dodać,  że
wkradły się 3 błędy i w uzasadnieniu w wydatkach majątkowych, czyli ust. 3 punkt 2 trzeba poprawić
załącznik nr 3 na załącznik nr 4, w ust. 4 zgodnie z załącznikiem numer 2 teraz należy poprawić na 3
do niniejszej uchwały. I jeszcze wkradła się mała literówka w ustępie  w punkcie 1 zamiast literki „P”
wskoczył  również „punkt  1”.  Jeżeli  chodzi  o  uzasadnienie,  to  w dochodach bieżących budżetu w
dziale 756 zdejmujemy z opłaty targowej kwotę 43 000 złotych i wprowadzamy ją na rekompensatę
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dlatego że od  1 stycznia do 31 grudnia 2021
roku  nie  będziemy  pobierać  opłaty  targowej,  z  tego  tytułu  gminą  przysługuje  rekompensata  ze
środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości dochodów jakie były pobrane w 2019
roku, następnie wydatki bieżące w rozdziale 616 zmniejszamy o kwotę 5000 złotych wydatki na zakup
usług remontowych, a także przenosimy z wydatków majątkowych  w rozdziale 616 w kwocie 272
941 złotych środki na przedsięwzięcie pod nazwą „ Remont drogi gminnej  ulicy Krasickiego wraz ze
skrzyżowaniem  z  Zieloną  i  ulicą  Ziejkową”.  Ta  zmiana  następuje  w  wyniku  dogłębnej  analizy
dokumentacji  technicznej,  gdzie  się  okazuje,  że  jest  to  remont  i  nie  może  być  sfinansowany  z
wydatków majątkowych. W rozdziale 75410 zwiększamy o kwotę 35 000 złotych środki na wpłatę na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z  modułem technicznym dla potrzeb
Komendy  Powiatowej  Straży  Pożarnej  w  Gostyninie.  W  rozdziale  80104  jak  już  wcześniej
wspomniałam  otrzymaliśmy  środki  na  rozbudowę  przedszkola,  w  związku  z  powyższym
wprowadzamy do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej  prognozy finansowej przedsięwzięcie pod
nazwą „Rozbudowa Przedszkola nr 4”, które będzie realizowane w latach 2021-2022.  Na 2021 rok
ustala się środki w kwocie 4 171 500 złotych. W 2022 roku planuje się realizację robót budowlanych
na kwotę 4 528 188 złotych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder-  Projekt był opiniowany tak jak poprzedni przez
Komisję  Rozwoju  Gospodarczego i  Budżetu  -  opinia  komisji  jest  pozytywna oraz przez Komisję
Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  –  opinia  jest  pozytywna.  Pamiętajmy,  że  Pani  Skarbnik
rozumie w formie autopoprawki zgłosiła jeszcze zmiany.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi załącznik
do protokołu.



Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Do punktu 11

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

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sokołowska- Ta uchwała obejmuje zmiany dokonane poprzednią 
uchwałą, tutaj w poszczególnych kolumnach w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej 
dostosowaliśmy wszystkie wartości z poprzedniej uchwały do wartości obejmujące zmiany, również 
zostało zdjęte jedno przedsięwzięcie o którym mówiłam , a mianowicie remont drogi gminnej ul. 
Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową, to przedsięwzięcie zostało zdjęte z 
wydatków majątkowych i zostało przeniesione do wydatków bieżących, wprowadzono nowe te 
przedsięwzięcie „Rozbudowa Przedszkola nr 4”, skorygowano również w związku z tym, że w 
ubiegłym roku, faktycznie zaciągnęliśmy kwotę kredytu na rozchody, a także na pokrycie deficytu,  te 
dwa kredyty zostały zaciągnięte  o kwotę 751 639 złotych niższą niż planowano, również tutaj 
skorygowano kwotę kredytu w 2020 roku, a także w związku z tym, że planowaną realizacją 
przedsięwzięcia „Rozbudowa Przedszkola nr 4” również dostosowano wartości w roku 2022 i w 
latach 2023-2034 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu, spłatę kredytów w celu 
zrównoważenia budżetu zmniejszono wydatki majątkowe i skorygowano kwoty długów 
uwzględniając planowany harmonogram spłat kredytu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder-  Projekt był opiniowany przez Komisję  Rozwoju
Gospodarczego  i  Budżetu  -  opinia  komisji  jest  pozytywna  oraz  przez  Komisję  Bezpieczeństwa  i
Porządku Publicznego – opinia komisji jest również pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi załącznik
do protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Do punktu 12 



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

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sokołowska- Taką uchwałę podejmujemy co roku, wtedy kiedy 
planujemy pokryć deficyt i zaciągniętych zobowiązań finansowych, w tym roku wydaje się, że jest to 
bardzo duża kwota 9 910 105 złotych i  w 2021 roku będzie to kwota 5 381 917  złotych,   1 692 040 
złotych będzie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 3 689 877 
złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gostynina. Postanowiliśmy od razu 
wystąpić o kredy na dwa lata, żeby zapewnić finansowanie  inwestycji „Rozbudowa Przedszkola nr 4”
i na 2022 rok planuje się zaciągnąć go w wysokości 4 528 188 złotych, oczywiści tak konstruujemy 
umowę, że jeżeli pojawią się jakieś dochody własne, z których będziemy mogli sfinansować tą 
inwestycje to tak jak w poprzednim roku, na koniec roku będziemy wyliczać i być może, że w 
niepełnej wysokości ten kredyt zaciągniemy, nie mniej jednak do tej kwoty koszt obsługi tego kredytu 
jest to kwota 2 932 107 złotych, kredyt będzie zaciągany w polskich złotych, okres kredytowania do 
14 lat w tym karencja w spłacie kredytu do 1 roku. Spłata zarówno samego kredytu jak i odsetek 
odbywać się będzie w okresach kwartalnych i przyjęto oprocentowanie odpowiadające stawce 
WIBOR 1m to jest około 1,63%, która będzie powiększona o marże banku jaką ustalimy, czy 
wynegocjujemy, jaką da bank który weźmie udział w przetargu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder-  Projekt  był  opiniowany  przez  dwie  komisje,
Komisję  Rozwoju  Gospodarczego i  Budżetu  -  opinia  komisji  jest  pozytywna oraz  przez Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia komisji jest również pozytywna. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Grzegorz  Raciborski-  Pani  Skarbnik,  ja  mam  tylko  takie
pytanie: Ile wynosi marża banku, mniej więcej, wiadomo każda umowa banku jest inna.

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sokołowska- Z ostatniej umowy była to marża 1,1%.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Grzegorz  Raciborski-  Czyli  mniej  więcej  tak  jak
oprocentowanie, tak ? 

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sokołowska- Teraz oprocentowanie w okresie tej pandemii WIBOR 
jest 0,19%. Pewnie tak to mniej więcej się kształtuje, bo my przyjęliśmy WIBOR 1,63 od marży 1,75, 
do prognozy tych odsetek, oczywiście będzie się to zmieniać, bo ta marża też w trakcie tego 
kredytowania też się zmienia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi załącznik
do protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Do punktu 13



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.

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sokołowska- W marcu 2019 roku została podjęta uchwała w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją 
przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego” i zmiana tej uchwały wiąże się z tym, 
że ostatecznie zaciągnięto kwotę pożyczki niższej wysokości niż planowano. Na to złożyło się
to, że zmniejszyła się wartość kosztów kwalifikowanych do sfinansowania tej inwestycji 
pożyczką, a także zmieniły się terminy i zaciągnięcia, planowano zakończyć zaciągnięcia w 
2020 roku, również zmniejszył się okres spłaty o 1 rok. Uchwała jest zmieniana w związku z 
tym zaistniała konieczność zmiany § 1 i § 3, wówczas podjętej uchwały tj. uchwały nr 
67/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 roku i te paragrafy 
otrzymują brzmienie jakie zostało przedstawione w tym projekcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder-  Projekt był opiniowany przez Komisję  Rozwoju
Gospodarczego  i  Budżetu  -  opinia  komisji  jest  pozytywna  oraz  przez  Komisję  Bezpieczeństwa  i
Porządku Publicznego – opinia komisji jest również pozytywna. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi załącznik
do protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Do punktu 14

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uznania  petycji  Stowarzyszenia  „Polska  Wolna  od  GMO”  za
niezasługującą na uwzględnienie. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Szanowni  Państwo,  sprawa  jest  wszystkim
Państwu  znana.  Wpłynęła  petycja  od  Stowarzyszenia  „Polska  Wolna  od  GMO”,  petycja  została
skierowana i rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji rekomenduje tą uchwałę w Radzie Miejskiej do rozpatrzenia. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  - odczytał  uchwałę-  treść  uchwały  stanowi
załącznik do protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 



(Ozimek Bogdan- nie brał udziału w głosowaniu.)

Za-  13: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,
Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Do punktu 15 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Ta  uchwała  jest  konsekwencją
głosowania, które odbyło się na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. Rada zdecydowała, że w
porządku obrad nie będzie już umieszczany punkt interpelacja i zapytania radnych, a także
punkt  odpowiedzi  na interpelacje  i  zapytania  radnych.  W związku z  tym pewien paragraf
naszego  statutu  straciła  chłonność,  dodatkowo  okazało  się,  że  w  trakcie  rocznego
funkcjonowania  tego  statutu  zostały  też  zidentyfikowane  pewne  usterki,  o  tych  usterkach
mówiła Pani Wiceburmistrz, Pani Sekretarz, również Pan Stanisław Wróblewski czegoś się
dopatrzył.  W  związku  z  tym  intencja  jest  taka,  żeby  powołać  Komisję  Statutową,  aby
dostosować  statut  do  aktualnych  warunków  prawa,  jednocześnie  te  usterki  usunąć.  Moja
propozycja jest taka aby powołać komisję statutową w tym samym składzie jaka pracowała. 

Skład komisji był taki: 

Przewodniczący -Stanisław Wróblewski 

Wiceprzewodniczący – Grzegorz Raciborski 

Członkowie - Urszula Pieniążek 

                     - Andrzej Reder 

Moja propozycja jest taka, aby czas pracy komisji określić na 3 miesiące, czyli żeby komisja
pracowała do 30 kwietnia. Wstępnie rozmawialiśmy z przyszłymi członkami komisji, że 2
miesiące  zajęła  by  praca  nad  sformułowaniem  tych  poprawek,  natomiast  1  miesiąc
przygotowanie tej uchwały i intencja była by taka żeby opracować tekst jednolity, tak żeby nie
aneksować  statutów, wtedy jest on łatwiejszy do używania. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Czy Pan Stanisław Wróblewski wyraża zgodę ?

Radny Stanisław Wróblewski – Wyrażam zgodę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Czy Pan Grzegorz Raciborski wyraża zgodę ?

Radny Grzegorz Raciborski – Tak.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Czy Pani Urszula Pieniążek wyraża zgodę ?

Radna Urszula Pieniążek-  Tak



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Andrzej Reder wyraża zgodę. Czy ktoś jeszcze z
Państwa  chciałby  uczestniczyć  w   składzie  tej  komisji  ?  Nie,  w  takim  razie  Przejdziemy  do
głosowania. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  odczytał  uchwałę-  treść  uchwały  stanowi
załącznik do protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Do punktu 16

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Proszę Państwa, plan był opiniowany
przez  wszystkie  komisje  rady miejskiej,  te  komisje  przyjęły  bez  poprawek  plan  pracy  w
związku z powyższym otwieram dyskusję nad planem. Pytam teraz, czy są uwagi do planu,
czy też propozycje zmian. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi
załącznik do protokołu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Do punktu 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w
Gostyninie na rok 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odbyły się zebrania wszystkich komisji,
komisje przedkładają plany pracy na rok 2021. Czy do planów pracy poszczególnych komisji
zgłaszają Państwo jakieś uwagi lub propozycje zmian ? 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - odczytał uchwałę- treść uchwały stanowi
załącznik do protokołu.



Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0 

Do punktu 18

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Czy  do  tego  protokołu  Państwo
zgłaszacie jakieś uwagi ?  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do protokołu. 

Za przyjęciem protokołu głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław,  Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,
Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,
Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0 

Do punktu 19

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Proszę Państwa wpłynęły dwa pisma do Rady
Miejskiej. Jedno pismo dotyczy możliwości zainstalowania kamery na klatce schodowej w bloku na
Zazamczu, drugie pismo związane jest z kłopotami komunikacyjnymi mieszkańców w rejonie ulicy
Sąsiedzkiej i ulicy Gościnnej. W związku z powyższym sprawa była rozpoznana poprzez Komisję
Spraw   Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej.  Komisja  wypracowała  w  tych  sprawach
wnioski, które rekomenduje Radzie do podjęcia takich wniosków. 

Pierwszy  wniosek  dotyczy  stanowiska  Rady  na  temat  możliwości  dojazdowych  w  rejonie  ulic
Gościnnej i Sąsiedzkiej. 

„Rada Miejska przyjmuje jako własny wniosek Komisji  Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy
Społecznej w brzmieniu: Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwraca się do
Burmistrza Miasta o nawiązanie kontaktu z Gminą Żydowską w celu wypracowania kompromisowego
rozwiązania, które w poszanowaniu miejsca  pochówku pozwoli na polepszenie możliwości dojazdu
mieszkańców do posesji zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnnej i Sąsiedzkiej”.

Tak brzmi ten wniosek. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos ? 

Radny Czesław Jaśkiewicz- Mieszkańcy ulicy Sąsiedzkiej mają jeszcze dodatkową prośbę, nie mogą
dogadać się z opinią żydowską, żeby tą końcówkę na zakręcie, co jest ostatni  budynek można było



poprawić, utwardzić czymś, ponieważ droga jest tam powybijana, ten odcinek ma 50 metrów. Teraz
jak  były   duże  opady  deszczu  ,  samochody  miały  ciężko  dojechać  i  mają  prośbę,  żeby  czymś
utwardzić  drogę.  Druga  prośba  mieszkańców,  dotyczy  przejazdu  do  budynków  od  Zalewu  ,  a
konkretnie możliwości wywożenia ziemi z miejsc remontowanych na skarpę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Panie Radny, pismo jest w tej intencji, nie wiem
czy Pan je czytał ? 

Radny Czesław Jaśkiewicz- Czytałem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Więc, pismo jest w intencji poszerzenia drogi,
dyskusja  na  komisji  była  taka,  możliwości  są  tak  jakby  dwie.  Jedna  możliwość  poszerzenia  jest
poprzez dosypania skarpy, a druga ewentualnie próba porozumienia się z gminą żydowską, po to żeby
idąc  w  drugą  stronę  może  udało  się  jakiś  paseczek  tej  ziemi  wykupić  i  ewentualnie  tą  drogę
powiększyć.  O  tych  sprawach  takich  doraźnych,  Pan  Burmistrz  notował,  więc  jeśli  będzie  taka
możliwość pewnie uda się to zrobić,  ale w tej  chwili  problem mamy taki,  czyli  taki  był  wniosek
komisji i taka jest prośba do rady, przyjmując te uwagi oczywiście Pana Radnego. Czy jeszcze ktoś
chce coś powiedzieć w tej sprawie ? Jeśli nie to przejdziemy do głosowania.

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Proszę Państwa, kolejny wniosek jest od Pani
Moniki  Rokosznej,  zwracała  się  również  do  Pana  Burmistrza  z  prośbą  o  zamontowanie  kamery,
okazało się, że z przyczyn prawnych zamontowanie kamery jest niemożliwe, sprawa była również
rozpatrywana  przez  Komisję  Spraw  Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  i  został
wypracowany  taki  wniosek:  „Rada  Miejska  w  Gostyninie  przyjmuje  jako  własne  stanowisko
Burmistrza Miasta zawarte w piśmie (K.7140.1.34.2020) z dnia 18.01.2021roku będące odpowiedzią
na pismo Pani Moniki Rozkosznej z dnia 29 grudnia 2020 roku (przekazane drogą mailową) dotyczące
możliwości zainstalowania przez Panią Monikę Rozkoszną kamery na klatce schodowej w bloku, w
którym zamieszkuje”.  Pismo Państwo otrzymaliście. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej
sprawie ? 

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco: 

Za-  14: Chojecka-  Dinić  Emilia,  Florczak  Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski  Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0 



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Mam jeszcze  prośbę  do  Państwa,  w trakcie
kontaktu  z  Państwem Radnymi  zaobserwowaliśmy,  że  w niektórych przypadkach macie  Państwo
pewien problem z obsługą służbowej skrzynki pocztowej. Bardzo zachęcam poprzez Biuro Obsługi
Rady Miejskiej do kontaktu z Panem Łukaszem naszym informatykiem. Najprościej będzie po prostu
przynieść laptopa do Biura Rady, po poprzednim umówieniu się, Pan Łukasz wszystko co potrzeba
zainstaluje,  wytłumaczy.  Jest  to  niezwykle  potrzebne,  pamiętajcie  Państwo,  że  nie  ma  takiej
możliwości żebyśmy dokumenty służbowe przesyłali  na prywatne skrzynki.  Czy ktoś z Państwa z
sprawach różnych chciałby zabrać głos ? 

Radny Bogdan Ozimek-  W sprawie zagospodarowania terenu wokół Zamku ja bym proponował
powrócić do tematu stworzenia tutaj w okolicy Zamku takiego skansenu pszczelarskiego. Chciałbym
się tylko dowiedzieć, czy takie rozmowy Powiatowego Związku Pszczelarskiego powinny odbywać
się z Burmistrzem, czy z Prezesem Zamku ewentualnie. Słyszałem, że coś takiego jest planowane, to
by się odbyło, że tak powiem siłami pszczelarzy, mają różne typu uli, byśmy chcieli zaprezentować
tutaj różne typu uli.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski-  Został  opracowany  wniosek  na  zamówienia  publiczne  na
wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji, która ma regulować jedynie tą część od strony
jeziora,   chodzi  o linie brzegową, o wybudowanie dwóch pomostów oraz z wytyczeniem ścieżki,
która by wprowadziła wzdłuż brzegu,  aż do praktycznie PKS-u.  Więc to zakłada to opracowanie,
narazie  nie  mówimy  tutaj  o  ogólnym  zagospodarowaniu  wokół  zamku,  kiedyś  powstała  taka
koncepcja co ma być, jak ma to wyglądać, oczywiście możemy o tym rozmawiać, ale to też wymaga
przemyślenia ze strony Miasta, ale również ze strony pszczelarzy jak by to miało wszystko, konkretnie
wyglądać,  w  którym  miejscu   pszczelarze  by  to  widzieli,  jeśli  chodzi   o  teren  zamkowy.  Tutaj
przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnych planów co do głośnych koncertów, ale przypomnę
również, że tutaj od tej strony jest usadowienie sceny, która miała by być sceną na stałe. I teraz jest
pytanie, czy to by nie kolidowało, ten skansen z różnymi wydarzeniami kulturowymi w przyszłości. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Ja  jeszcze  może  dodam,  że  kiedyś  o  tym
mówiliśmy, ale Pan Burmistrz na mój wniosek, z moim udziałem złożył też taką propozycję- został
zgłoszony temat  pracy dyplomowej „Zagospodarowanie terenu wokół Zamku” z wykorzystaniem
wszystkich  obszarów,  czyli  jezioro  Zamkowe,  Sejmikowe,  plac  zamkowy,  itd.  do  Katedry
Architektury  i  Krajobrazu  Szkoły  Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego,  więc  też  jesteśmy  w
oczekiwaniu, że ten temat zostanie przez studenta, czy też grupę studentów przyjęty. Proszę Państwa
jeszcze jedna rzecz,  zachęcam do lektury,  była  interwencja Pani  Radnej  Urszuli  Pieniążek i  Pana
Prezesa Konrad Wilkanowicza w sprawie pustostanów w zasobach MTBS-u w rejonie Zazamcza.
Zachęcam do lektury. Czy jeszcze coś w sprawach różnych ? Nie ma, dziękuję. 

Do punktu 20

Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder


