
PROTOKÓŁ   NR VI/2015

z posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VII kadencji,
z dnia  15 stycznia 2015 roku.

Stan – 15
Obecni – 15

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1305

Do punktu 1

Otwarcie Obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Witam Państwa serdecznie. Otwieram
obrady   VI  sesji  Rady  Miejskiej  –  VII  kadencji.  Witam  Pana  Pawła  Kalinowskiego
Burmistrza,  witam  Zastępcę  Burmistrza  Pana  Pawła  Pachniewskiego,  witam  Kierownika
Delegatury  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Płocku  Pana  Radosława
Lewandowskiego, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Radcę Prawnego Pana
Franciszka  Pawlaka,  pracowników  urzędu,  witam  mieszkańców  miasta,  witam  środki
masowego przekazu, w przede wszystkim Panie i Panów radnych. 
Stwierdzam prawomocność obrad. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki   – porządek dzisiejszego posiedzenia
Państwo otrzymali.  Wpłynęły dwa wnioski, jeden od Pana Burmistrza o wprowadzenie do
porządku projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  dla  zbiorowego zaopatrzenia w
wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  2015  rok.  Proszę  Pana  Burmistrza  o
uzasadnienie. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne,  w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf  w
życie,  przedstawia  wójtowi  (burmistrzowi,  prezydentowi  miasta)  wniosek  o  ich
zatwierdzenie, do którego dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny
plan. W dniu 08.01.2015 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka złożyło wniosek o



przedłużenie  obowiązujących  w  2014  roku  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i
zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  terenie  miasta  Gostynina  na  2015  rok,  który
pozytywnie  został  zaopiniowany  Uchwałą  Nr  13/2014  Rady  Nadzorczej  Miejskiego
Przedsiębiorstwa  Komunalnego.  Tak  więc  wprowadzenie  nowych  stawek  jest  zasadne,
prosiłbym abyśmy dzisiaj stosowną uchate w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – przystąpimy do głosowania.

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  2015  rok,
głosowano następująco:

za- 15, przeciw – 0, wstrzymało się -0
Projekt uchwały przyjęto do porządku obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   –   projekt  uchwały znajdzie  się  w
punkcie 8 porządku obrad. 
Mamy  drugi  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  wypłaty  diet  radnym  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Ponieważ był
już ten projekt uchwały opiniowany na komisjach, wnoszę o wprowadzenie tego punktu do
porządku. Przystąpimy  do głosowania.

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  zasad  wypłaty  diet
radnym  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych
przysługujących radnym, głosowano następująco:

za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Projekt uchwały przyjęto do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – projekt uchwały znajdzie się w pkt. 9
porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – przedstawił porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022



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

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c) odczytanie  wniosków  i  opinii  komisji  stałych  wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na

lata 2015-2022.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015,

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

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c) odczytanie  wniosków i  opinii  komisji  stałych wraz  z  opinią  Komisji  Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2015 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłaty diet  radnym Rady Miejskiej  w Gostyninie
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.      

Do punktu 3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  odczytał  sprawozdanie z  działalności  Burmistrza
Miasta  Gostynina  za  okres  od  dnia  24  grudnia  2014r.  do  dnia  13  stycznia  2015 roku.  –
sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – przedstawię informację, która wpłynęła do Urzędu –
otrzymaliśmy  trzy  decyzje  od  Komendanta  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w
Gostyninie, które pokazują uchybienia naruszające przepisy przeciw pożarowe w Przedszkolu
nr 2 z oddziałem integracyjnym w Gostyninie. Szkody wykazane w decyzji powodują uznanie
za zagrażające życiu ludzi użytkowanego budynku. Komendant Powiatowej Straż zwraca się
o  wykonanie  dodatkowych  punktów  poboru  wody do  celów  ppoż.  w  postaci  hydrantów
wewnętrznych z wężem półsztywnym z terminem wykonania do 31-07-2015r. Aktualizacji
instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  z  terminem  wykonania  do  30-04-2015r.
Przeciwpożarowego wyłącznika prądu, z terminem wykonania do 01-06-2015r. Dostosowania
długości  dojść  ewakuacyjnych  z  terminem  wykonania  do  31-12-2015r.  Obudów  klatek
schodowych,  zamknięcie  ich  drzwiami  i  wyposażenie  w  urządzenie  zapobiegające
zadymianiu  i  do  usuwania  dymu,  z  terminem  wykonania  do  31-12-2015r.  Są  to  bardzo
kosztowne inwestycje,  nie ma jeszcze opracowanego operatu jaka to będzie kwota.  mamy



decyzje do których trzeba będzie podjąć odpowiednie stanowisko. W dniu jutrzejszym jestem
umówiony, ze Strażą na rozmowę w tym bardzo ważnym temacie. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania.

Do punktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – proszę o zadawanie zapytań. 

Radna  Magdalena  Augustyniak –  kiedy  Pani  prezes  Spółki  MCH  „Stara
Betoniarnia„  zostanie  odwołana.?  Proszę  o  podanie  konkretnego  terminu.  Druga kwestia,
proszę o sprawdzenie na co będą wydatkowane , albo zostały wydatkowane pieniądze, które
ostatnią uchwałą Pani prezes dostała na dokapitalizowanie spółki. Czy najemcy mogą liczyć
na to, że w tym roku zostanie dołączone profesjonalne ogrzewanie do galerii. 
Proszę o informację, jakie koszty poniosła Gmina Miasta Gostynin od 2006 roku do chwili
obecnej  za  nagrody,  wyróżnienia  przyznane  Burmistrzowi  Miasta  Gostynina.  Proszę  o
udzielenie odpowiedzi w dniu dzisiejszym i na piśmie. Gdzie obecnie znajdują się dyplomy,
nagrody, statuetki, które są własnością miasta.? Czy została przeprowadzona inwentaryzacja
w Urzędzie Miasta i w Ratuszu?. 
Jaki będzie koszt audytu, czy on będzie dobywał się tutaj na miejscu, czy może w siedzibie
firmy, która będzie prowadziła audyt?.
Ostatnie  pytanie,  zwrócili  się  do  nas  rodzice  dzieci  niepełnosprawnych  z  pytaniem,  czy
istnieje możliwość dofinansowania lub sfinansowania zajęć rehabilitacyjnych dla tych dzieci
na basenie miejskim. Czy dzieci i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych ponoszą opłatę za
wejście i korzystanie z basenu.? 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  moje
pytanie dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. Promocji Miasta. Nie wiem czy tutaj
pojawiła się jakaś pomyłka, czy to jest celowe, w ogłoszeniu jest napisane „wykształcenie
wyższe,  (preferowane:  resocjalizacja,  pedagogika,  psychologia),  teoretyczna  i  praktyczna
znajomość zagadnień z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, doświadczenie zawodowe w ty zakresie”. Zakres wykonywanych obowiązków tj.
”przygotowywanie  i  koordynowanie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałaniu  Narkomanii,  obsługa  Miejskiej  Komisji
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Miejskiego  Punktu  Konsultacyjno-
Informacyjnego  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  i  Osób  Uzależnionych  od  Alkoholu  i
Narkotyków, nadzór i organizacja pracy Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”,
organizacja  profilaktyki  wśród  dzieci  i  młodzieży  w  szkołach  i  przedszkolach  oraz  poza
szkołą”. Nabór bardziej przypomina, nabór na stanowisko przeciwdziałania uzależnieniom,
bo promocja miasta to trochę inny kierunek. Z tego co czytałam w ustawie z 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych, zatrudniona osoba na stanowisku urzędniczym, może
być osoba,  która  spełnia  wymagania  m.in.  posiada  kwalifikacje  zawodowe wymagane do
wykonywania pracy na określonym stanowisku, posiada wykształcenie kierunkowe (to jest z



ogłoszenia  z  innego  miasta)  zarządzanie,  administracja  publiczna,  turystka  i  rekreacja,
znajomość  języków,  obsługi  komputera,  przede  wszystkim przepisy.  Tutaj  albo  jest  inny
nagłówek i szukamy kogoś innego niż do promocji miasta. Proszę o informację w tej kwestii. 
Radny Tadeusz Majchrzak – czy mieszkańcy osiedla Zatorze mogliby liczyć na usunięcie
usterek  nawierzchni  gruntowych,  ponieważ  po  ostatnich  intensywnych  opadach  jest  dużo
dziur, nie można przejechać. 

Radny Stanisław Pieniążek – dworzec PKS jest otwarty od poniedziałku do piątku, sobota i
niedziela jest pozamykany, przypuszczam, że z powodu tzw. oszczędności, ale chyba nie o to
chodzi, jeżeli pogody są niesprzyjające to jest to bardzo uciążliwe. 
Druga  sprawa  dworzec  PKP  –  (w  okolicach  też  weekendu  jest  duży  napływ  naszych
mieszkańców  na  weekend,  głownie  pociągiem  Mazowia)  jest  dużo  samochodów,  które
podjeżdżają i każdy samochód ma swoją własną dziurę  w jezdni, do tego w ogóle nie ma tam
oświetlenia. 
Trzecia  sprawa dotyczy podatku od nieruchomości  –  zbliża się  okres,  kiedy będą nakazy
przez Państwa rozsyłane, prośba aby były rozsyłane w dni wolne od pracy lub popołudniami.
Do tej pory było tak, że w godzinach pracy Urzędu, a wiele osób w tych godzinach pracuje i
zmuszeni są odebrać nakaz w Urzędzie. 

Radny  Zbigniew  Chorążek –  moje  pytanie  dotyczy  decyzji  Straży  Pożarnej  odnośnie
Przedszkola. Czy w uzasadnieniu jest napisane, że te niedociągnięcia wynikają ze zmiany
ustawy, czy jest to przeoczenie wcześniejszych kontroli?.

Radna Martyna Krawiecka – chciałam zapytań o budowę nowego skateparku w naszym
mieście. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Markus –  chciałem  zapytać  o  zasady
wynagradzania  w  przedszkolach   i  szkołach  podległych  gminie  miasta  Gostynina,
pracowników tzw. pomocniczych. Czy prawdą jest, że przy najniższym wynagrodzeniu staż
pracy wliczany jest w podstawę wynagrodzenia?.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   –  ponieważ  zwracają  się  do  mnie
mieszkańcy, szczególnie kierowcy – nasz parking w centrum miasta jest w tej chwili oblegany
przez ludzi  przyjezdnych,  parkujących godzinami  od rana do wieczora,  a  nawet  wystawy
sprzedaży samochodów. Należałoby coś  z tym zrobić. Prosiłbym ewentualnie – co Urząd , co
Pan Burmistrz myśli zrobić z tym problemem, czy zainstalować parkometry, czy może inne
pomysły. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – w związku z tym, że Pan Radosław
Lewandowski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego prosił o głos,
troche zakłócimy porządek.

Kierownik  Delegatury  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Płocku  Radosław
Lewandowski -   Szanowny  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  drodzy  Państwo.
Jestem pierwszy raz u Państwa w nowym składzie rady, wcześniej bywałem i było burzliwie.



Bywało tutaj źle, mam wrażenie, że jest  nowy skład i będzie dużo lepiej, oby tak było. Jestem
tutaj w imieniu Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Wojewoda generalnie jest po
to aby pilnować przestrzeganie prawa i przepisów przez samorządowców. Myślę , że pracy
tutaj dużo mieć nie będziemy, a to co mogę obiecać, to na pewno nie będziemy przeszkadzać.
Gratuluję Państwu wyboru.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki   – w imieniu nas wszystkich, dziękuję
Panu kierownikowi. 

Do punktu 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 

Podinspektor ds. Promocji Miasta Magdalena Świderska – Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest  uchwalany na podstawie wytycznych jakie
nakłada na  gminę  ustawa o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
także  na  podstawie  rekomendacji  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych,  a  także  na  podstawie  lokalnych  potrzeb.  Jest  on  uchwalany  co  roku,
praktycznie co roku będziecie się Państwo tym problemem zajmowali. Działania prowadzone
w ramach działania programu profilaktycznego będą skorelowane z działaniami z zakresu
przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Zadania określone w programie mają
na celu podejmowanie możliwie szerokiego zakresu inicjatyw zapobiegających powstawaniu
nowych problemów alkoholowych oraz wpływających na zwiększenie rozmiarów problemów,
które już istnieją. Program ten zgodnie z założeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest  w całości finansowany z opłat  zezwoleń na sprzedaż
napojów  alkoholowych,  a  wysokość  środków,  które  są  przeznaczone  na  realizację
konkretnych zadań tego programu są określone w budżecie miasta Gostynina, który będziecie
Państwo dziś uchwalali. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Opinie komisji:
Komisja  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – odczytał projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za- 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0



UCHWAŁA NR 21/VI/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6
Podjęcie  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. 
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przedstawiony został projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. Do tej uchwały zostały wprowadzone
autopoprawki, głównie wynikające z Państwa wniosków, które zostały złożone do Burmistrza
Miasta,  pismem  z  dnia  18  grudnia  2014r.  Te  autopoprawki  jak  i  również  autopoprawki
Burmistrza zgłoszone na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zostały przedstawione i
uwzględnione. Wieloletnia Prognoza Finansowa została poprawiona i przedłożona do rady już
w poprawionej wersji. Główne autopoprawki to: zmieniają się wydatki majątkowe o kwotę
1.178.100,00 zł. zostają przeniesione do wydatków bieżących, zostają zdjęte z bieżącego roku
dwie inwestycje i przeniesione do realizacji na lata następne, do przedsięwzięć realizowanych
w latach następnych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – proszę aby Pani Skarbnik wyjaśniła
dlaczego najpierw głosujemy Prognozę a dopiero potem Budżet.?
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – ponieważ w Wieloletniej  Prognozie ustalane są
wydatki na poszczególne lata następujące po roku budżetowym, na który uchwala się budżet.
W związku z tym ta Prognoza powinna być w pierwszej kolejności, ponieważ później już
tylko  uaktualniamy kolejne  lata.  Wieloletnią  Prognozę  Finansową  mamy sporządzoną  do
2022 roku, to jest na okres do kiedy mamy rozłożone zobowiązania do  spłaty przypadające
na podstawie wcześniej zawartych umów. 

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

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Tadeusz  Majchrzak  –
odczytał  projekt  uchwały Wieloletniej  Prognozy Finansowej  na  lata  2015 2022 –  projekt
uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki -  odczytał  Uchwałę  Nr  Pł.458.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 9 grudnia 2014
roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 – uchwała stanowi załącznik
do protokołu. 

c) odczytanie  wniosków i  opinii  komisji  stałych wraz z  opinią Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu

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

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego –  opinia  pozytywna  wraz  z
autopoprawkami. 

Komisja Rewizyjna – 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. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Tadeusz  Majchrzak  –
odczytał opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015-2022 – opinia stanowi załącznik do protokołu.
Opinia Komisji pozytywna wraz z autopoprawkami. 

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  w  związku  z  odczytanymi   już
dokumentami,  czy  istnieje  potrzeba  dyskusji  nad  wniesionymi  poprawkami  i  ich
przegłosowanie i są potraktowane jako autopoprawki naniesione przez Pana Burmistrza.? 

Nie zgłaszano pytań. 

e) głosowanie  nad  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2015-2022.

Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2015-2022
głosowano następująco:

za – 15, przeciw- 0, wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 22/VI/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 7 

Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – również były zgłaszane do uchwały budżetowej na
2015 rok na komisjach autopoprawki, które wynikały z pisma jakie radni złożyli  do Pana
Burmistrza.  Pan Burmistrz na miarę tegorocznych możliwości finansowych, uwzględnił  te
autopoprawki, które były omawiane na komisjach. Sygnalizowałam, że będzie jeszcze jedna
autopoprawka,  która  wiąże  się  ze  zmianą  klasyfikacji  budżetowej,  obowiązującej  od  1
stycznia tego roku, tę autopoprawkę wprowadzają gminy , które nie uchwaliły budżetu do
końca  grudnia  2014  roku,  w  związku  z  tym  przy  uchwalaniu  budżetu  należy  to  zrobić.
Zgłaszam ją dziś ponieważ niemożliwe było zgłoszenie tej autopoprawki na komisji w dniu
13  stycznia,  ponieważ  Miejski  Zespół  Ekonomiczny Szkół  musiał  dokonać  wyliczeń,  bo
wiąże  się  to  z  przeniesieniem kwot,  autopoprawka  związana  jest  z  uczęszczaniem dzieci
niepełnosprawnych  do  szkół  i  przedszkoli.  W  związku  z  tym  w  dziale  801  Oświata  i
wychowanie przeniesiono łączną kwotę 744.100,00 zł. z rozdziału 80101 szkoły podstawowe
do rozdziału 80150 realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i



metod  pracy  dla  dzieci  i  młodzieży  w  szkołach  podstawowych,  gimnazjach,  liceach
ogólnokształcących,  liceach  profilowanych  i  szkołach  zawodowych  oraz  szkołach
artystycznych  –  przenosi  się  z  tego  rozdziału  kwotą  418.900,00 zł.  Z  rozdziału  80110 –
Gimnazja  do  rozdziału  80150  przenosi  się  kwotę  85.600,00  zł.  Daje  to  łączną  kwotę
504.500,00 zł. Z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przenosi
się do rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci  w  przedszkolach,  oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przenosi się kwotę 21.500,00
zł. Z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 przenosi się kwotę 218.100,00 zł. Łącznie daje to
kwotę  239.600,00  zł.  Chciałam  zgłosić  autopoprawki  do  samej  uchwały  budżetowej,  w
paragrafie 4 projektu uchwały, który brzmi „Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.900.000,00 zł. ”
zastępuje się kwotą 3.450.000,00 zł. Następnie w paragrafie 6 pkt. 1 kwotę rezerwy ogólnej
409.000,00 zł. zastępuje się kwotą 408.200,00 zł. i w pkt. 2 kwotę 97.000,00 zł. zastępuje się
kwotą 102.000,00 zł.  dotyczy to rezerwy celowej. W paragrafie 14 w pkt.  1,  który brzmi
„Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w
ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetu  do  wysokości   6.900.000,00  zł.”  kwotę  tą
zastępuje się kwotą 3.450.000,00 zł. Pozostałe autopoprawki były omawiane na komisjach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – czy Pani Skarbnik  może przybliżyć
radnym,  które  autopoprawki  były  już  na  komisji  omawiane,  a  które  zostały  dzisiaj
wprowadzone?

Skarbnik Miejski  Bożena Sokołowska – były wprowadzane autopoprawki w dochodach
budżetu, które wiązały się ze zmianą klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia
tego roku, w tym przypadku kiedy budżet uchwalamy w miesiącu styczniu, należy uchwalić
dochody w odpowiedniej  klasyfikacji  budżetowej  i  dotyczyło to  wpływów z innych opłat
pobieranych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  podstawie  odrębnych  ustaw,  a
konkretnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z działu 756 przenosiliśmy
kwotę   1.900.000,00  zł.  do  działu  900  „Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska”.
Pozostałe dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łączna kwota wydatków nie ulega
zmianie, tylko zmianie ulegają wydatki bieżące o kwotę 1.178.100,00 zł. zostają zwiększone
do kwoty 43.689.694,00 zł. natomiast wydatki majątkowe które w projekcie były w kwocie
2.429.100,00  zł.  zostały  zmniejszone  do  kwoty  1.251.000,00  zł.  Jeżeli  chodzi  o  wydatki
bieżące, proponuję się wprowadzenie następujących autopoprawek; w dziale 600 Transport i
łączność,  (te  autopoprawki  dotyczą  Państwa  wniosków)  ulegają  zmniejszeniu  o  kwotę
210.200,00  zł.  planowanych  wydatków  z  tego  na  modernizację  progów  zwalniających
zwiększa  się  o  kwotę  15.300,00  zł.,  montaż  słupków  ochronnych  w  ul.  Parkowej  i
ul.Targowej  zwiększenie  o  kwotę  4.000,00 zł.  (z  wcześniej  zakupionych słupków zostało
jeszcze około 70 szt. a te wydatki dotyczą materiałów, które niezbędne będą do ich montażu).,
z  bieżących  napraw  ulic  o  nawierzchni  gruntowej  oraz  remonty  ulic  o  nawierzchni
bitumicznej zmniejszono kwotę 229.500,00 zł. Następne autopoprawki dotyczyły działu 750
Administracja  publiczna  tutaj  zmniejszono  te  wydatki  o  kwotę  81.200,00  zł.  dwie
autopoprawki  wprowadza  Pan  Burmistrz  dotyczą  Urzędu  Miasta  –  audyt  wewnętrzny
zwiększona  zostaje  kwota  21.000,00  zł.  natomiast  obsługa  administracyjna  systemu



gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  która  musi  przejść  po  zmianie  klasyfikacji
budżetowej do działu 900 rozdział 9002 na obsługę administracyjną tego systemu przenosimy
95.200,00  zł.  i  w  Promocji  jednostek  samorządu  terytorialnego,  również  uwzględniono
Państwa wniosek, zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł. wydatki, które były w Urzędzie Miasta
przeznaczone na usługi w zakresie kultury i z tych wydatków będzie pokryty wydatek na
Teatr  letni,  te  wydatki  przechodzą  do instytucji  Miejskie  Centrum Kultury.  W dziale  758
Różne rozliczenia, ogółem zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł. z tego rezerwę ogólną zmniejsza
o kwotę 800,00 zł. natomiast rezerwę kryzysową zwiększa o kwotę 5.000,00 zł. W dziale 801
Oświata i wychowanie, oprócz zgłoszonych przed chwilą autopoprawek, uwzględniony został
Państwa wniosek i następuje zwiększenie o kwotę 24.500,00 zł.  w pozostałej działalności.
Następne autopoprawki dotyczą działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
tutaj  uwzględnione  zostały  autopoprawki  wynikające  ze  złożonego  pisma  do  Burmistrza.
Państwo proponowali, aby zdjąć z nasadzeń w mieście 45.000,00 zł. niestety takiej kwoty nie
mogliśmy zdjąć, ponieważ jest to zadanie własne gminy, została zdjęta tylko kwota 24.400,00
zł. Państwo proponowali nasadzenia roślin wieloletnich, ale te sadzonki są cztery razy droższe
niż sadzonki jednoroczne, które będą w niewielkiej ilości również w tym roku nasadzane. Na
oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększamy plan o kwotę  10.000,00 zł. z przeznaczeniem na
audyt  energetyczny  oświetlenia  ulicznego.  W  dziale  921  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa
narodowego – również Państwa wnioski zostały uwzględnione,  na realizację  takich zadań
jak:  remont  sali  prób  w  Miejskim  Centrum  Kultury  w  Gostyninie  zwiększenie  o  kwotę
30.000,00 zł.,  tutaj  zostały przeniesione wydatki  z  promocji  7.000,00 zł.  i  Pan Burmistrz
dołożył kwotę 5.000,00 zł. na realizację takich imprez jak: teatr letni, festyn, bajki dla dzieci.
W  sumie  zwiększamy  o  kwotę  42.000,00  zł.  dotacji  dla  instytucji  kultury.  W  zakresie
wydatków majątkowych proponowano wprowadzenie następujących poprawek: zwiększono o
kwotę 2.600,00 zł. – ta kwota wynikała z przeniesienia dotacji do samorządu województwa
mazowieckiego,  ponieważ  uczestniczymy  w  dwóch  programach,   jako  wkład  własny
wnosimy takie dotacje. Z rozdziału 750 Administracja publiczna – została przeniesiona kwota
2.600,00  zł.  do  działu  150  Przetwórstwo  Przemysłowe.  W  dziale  700  Gospodarka
mieszkaniowa – zmniejszono środki na inwestycję o kwotę 1.228.900,00 zł., w tym skreślono
zadanie „termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja
14  wraz  z  wykonaniem  instalacji  umożliwiających  zasilanie  w  co  i  cwu  komunalnych
budynków  mieszkalnych  przy  ul.  3  Maja  12  i  12b”  .  Zmniejszono  to  zadanie  o  kwotę
400.000,00 zł.  -nie mówimy, że to zadanie nie będzie rozpoczęte, wartość tego zadania to
kwota około 1.400.000,00 zł. niemniej na ten moment Burmistrz musiał poszukać środków na
zapłatę wydatków z wyroku  Sądu Apelacyjnego, stąd zaproponowano zdjęcie na ten moment
tej  inwestycji  oraz  inwestycji  pod  nazwą „Budowa  budynku  wielorodzinnego  z  lokalami
socjalnymi, przy ul. Targowej” o kwotę 840.000,00 zł. Ta inwestycja w tym roku nie zostanie
rozpoczęta, ponieważ wartość tego   zadania to około 6.000.000,00 zł.. Mamy już podpisaną
umowę  na  dofinansowanie  z  Bankiem  Gospodarstwa  Krajowego,  na  kwotę  około
1.700.000,00  zł.  Będzie  stworzona  lista  priorytetowych  inwestycji  i  będzie  Burmistrz  się
zastanawiał  jakie  zadania w pierwszej  kolejności  będą priorytetowe do wykonania.  Nowe
zadanie inwestycyjne wynikające z Państwa wniosku – budowa wysokiego ogrodzenia przy
budynku komunalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27 – tutaj następuje zwiększenie o
kwotę  11.100,00  zł.  Dział  Oświata  i  wychowanie,  zwiększono  o  kwotę  55.000,00  zł.-



Burmistrz  wprowadza  tę  autopoprawkę  w  rozdziale  Gimnazja,  na  dokończenie  zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Remont dachu w Gimnazjum Nr 2”, tę kwotę przeznacza się na
zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy w 2014 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – proszę Panią Skarbnik o przekazanie
informacji  jakie  wnioski  Inicjatywy  dla  Gostynina  zostały  w  dużej  części  zrealizowane.
Natomiast chciałbym , aby Pani Skarbnik przekazała informację, które wnioski nie zostały
zrealizowane, a ewentualnie mogą być wprowadzone w tym roku i pod jakimi warunkami.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – nie zostały zrealizowane takie wnioski jak: chodnik
w ul. Floriańskiej – szacunkowy koszt tej inwestycji, wraz z remontem nawierzchni drogi to
kwota około 157.000,00 zł. Mamy informację, że gazownia zwróciła się o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy na podłączenie gazu do pięciu odbiorców, będzie to  na odcinku od
restauracji Retro do ul Wojska Polskiego. Na takim odcinku będzie gazownia tą inwestycję
wykonywała, pod warunkiem, że odbuduje chodnik, więc uważamy, że dopiero po wykonaniu
inwestycji przez gazownię, resztę inwestycji Urząd przeprowadzi. Trudno jest określić, czy
będzie to do końca br. roku, czy w roku 2016. Następnie budowa drogi nad rzeką Skrwą –
szacunkowy koszt drogi to 3.123.000,00 zł. okazuje się, że technologia wykonania tej drogi
może być  niższa.  Na razie  mamy priorytetową inwestycję,  na  którą pozyskaliśmy środki,
także uważam, że w pierwszej kolejności należałoby wykonać budowę budynku socjalnego
przy ul. Targowej, z 60 lokalami, której wartość szacunkowa to około 6.000.000,00zł. Mamy
podpisaną  umowę  na  około  1.700.000,00  zł  Pan  Burmistrz  będzie  rozważał  jakie  będą
możliwości finansowe, kiedy to będzie wprowadzone do budżetu,  do realizacji.  Następnie
wnioskowaliście  Państwo  o  pierwszy  etap  monitoringu,  budowę  nowego  skatepark,
zagospodarowanie terenu przy MCK- plac zabaw, siłownia pod chmurką, plac zabaw przy ul.
Bierzewickiej- tutaj nie zostały określone kwoty i  nie wskazane zostały źródła z jakich te
inwestycje na ten moment mają być pokryte. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  propozycje  dotyczące  siłowni  pod  chmurką  i
sketepark-u – nie ukrywam, że chciałbym, aby te pomysły realizowali (o ile taka będzie wola
mieszkańców  Gostynina)  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego,  z  tych  środków  pokryć
przynajmniej część tych inwestycji. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Budżet Obywatelski, również państwa wniosek,
będzie przeznaczona kwota 150.000,00 zł.  środki te dopiero będą mogły być wprowadzone
do budżetu po wyłonieniu wniosków, po rozstrzygnięciu głosowania. W tej chwili nie wiemy
na jakie wydatki zdecydują mieszkańcy środki te przeznaczyć, a każdy wydatek w budżecie
miasta  ma  swoją  klasyfikacje  budżetową.  Także  na  ten  moment  tej  kwoty  do  budżetu
wprowadzić  nie  można,  jednak ta  kwota  zostaje  zabezpieczona  i  będzie  w odpowiednim
czasie  już  do  wykorzystania.  Następne wniosku do budżetu,  wydatków bieżących:  zakup
mebli  w  Przedszkolu  Miejskim  nr  2  i  nr  5,  po  5.000,00  zł.  zakup  ksero  w  Miejskim
Przedszkolu  nr  2  –  kwota  2.500,00  zł.,   pomoce   dydaktyczne  w  dwóch  szkołach
podstawowych,  gimnazjach  oraz  przedszkolach  21.000,00  zł.  Ze  względu  na  możliwości
budżetowe w tej chwili te wnioski nie zostały  uwzględnione w tym projekcie. Na sesji 2
grudnia podejmowaliście Państwo uchwałę zwiększającą wydatki, z rezerwy na wyposażenie



dla  dwóch  szkół,  dla  sześciolatków  o  kwotę  50.000,00  zł.  Te  wnioski  pozostają  do
ewentualnej realizacji w ciągu roku budżetowego. Również chciałam poinformować, że Rada
Miasta może przyznać pieniężną nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe, ale musi w tej
sprawie  podjąć  uchwałę,  określić  zasady,  kwoty  tych  nagród.  Zamontowanie  lustra  przy
ul. Stodólnej – „zgodnie z ustawą z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych, art. 25 ust. 1
–  mówi,  ze  budowa,  przebudowa,  remont,  utrzymanie  i  ochrona  skrzyżowań  dróg  różnej
kategorii  wraz z drogami i  obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami
bezpieczeństwa i organizacji ruchu związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania należy
do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii”. Ponieważ ul. Dmowskiego jest
drogą powiatową od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego ,
posiada skrzyżowanie z drogą gminną ul. Stodólna, Zarząd Dróg Powiatowych odpowiada za
bezpieczeństwo  i  organizację  ruchu  związaną  z  funkcjonowaniem  tego  skrzyżowania.
Burmistrz Miasta już dwukrotnie jako zarządca dróg gminnych występował do Zarządu Dróg
Powiatowych o ustawienie lustra na tym skrzyżowaniu i otrzymał negatywną opinię. Należy
zwracać się do Zarządu Dróg Powiatowych jeżeli chodzi o ten wniosek. Chciałam jeszcze
poinformować,  że  środki  pochodzące  z  rozdziału  Straż  Miejska  będą  możliwe  do
wykorzystania po przeprowadzeniu likwidacji Straży, ponieważ nie wiadomo jakie będą to
środki, czy trzeba będzie wypłacać odprawy, ewentualnie ekwiwalenty za urlop. Zmian w
budżecie miasta można dokonywać do końca roku budżetowego tj. do 31 grudnia. Czekamy
na  zakończenie  kontroli  gdzie  powinniśmy  otrzymać  5%   wydatków  z  projektu  „Stara
Betoniarnia” i to już będą dla tego budżetu dodatkowe środki. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – otwieram dyskusję, przed odczytaniem
projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  mam  pytanie
odnośnie łącznika drogi nad rzeka Skrwą. Czy w tym roku nie tracą ważność pozwolenia na
budowę.? Czy nie będzie konieczności powtarzania procedury.? Zdaję sobie sprawę, że jest to
inwestycja duża, z tym, że wnosiliśmy też o to, że może być wykonana inną metodą, możemy
podzielić na kilka etapów. Prosiłabym o ewentualne rozważanie możliwości i szczegółów. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – na ten moment nie  istnieje ryzyko,  że wygaśnie
pozwolenie.  Pierwsza kwota jaką miała zamknąć się inwestycja wynosiła według naszych
wyliczeń  ponad  3.100.000,00  zł.  Mam nową  informacje,  która  uwzględnia  zastosowanie
nowej  technologii  to  ta  inwestycja  wg.  naszych  wyliczeń  ma  wynosić  w tym momencie
1.400.000,00 zł. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Proszę państwa to jest 300 m
drogi – teraz pytanie, czy 300 m będziemy robić etapami przez 3 lata, czy zrobimy to np. w
przeciągu jednego roku.  Uważam, że w tym roku, jeżeli  będą środki,  możemy rozpocząć
pierwszy etap tj. zamontowanie piaskownika z sieci miejskiej w wysokości 254.000,00 zł. w
przyszłym roku możemy drugi  i  trzeci  etap  zrealizować,  jeżeli  będą  środki  żeby w roku
następnym tą inwestycję zrealizować. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  do  kiedy
pozwolenia są ważne?.



Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –   prace  inwestycyjne  zostały  rozpoczęte  we
własnym zakresie, także utraty pozwolenia nie będzie.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – termin realizacji był do 12 października 2013 roku z
uwagi  na  powyższe  dokonano  zgłoszenia  rozpoczęcia  robót  do  Powiatowego  Inspektora
Nadzoru  Budowlanego,  zgłoszono  na  kierownika  budowy  Pana  Jacka  Toruniewskiego,
obowiązki inspektora nadzoru przejął Pan Jan Pietruski. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  wyrażam  takie  przekonanie,  że
realizując ciągły kontakt z wyborcami mam nadzieję, że zostanie zorganizowane spotkanie w
Urzędzie, z mieszkańcami którzy są zainteresowani tą inwestycją, przedstawi im się ten plan.
który  został  przyjęty,  aby  wiedzieli  w  jakim  terminie  ewentualnie  ta  inwestycja  będzie
kontynuowana. 

Radny Michał  Bartosiak -   moje  pytanie  dotyczy zadania  w zakresie  kultury fizycznej,
zwiększenia  środków  o  kwotę  22.000,00  zł.  z  przeznaczeniem  na  dotację  celową  dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska –   w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono plan
wydatków o 1.318.000,00 zł.  w tym z Państwa wniosku na obiekcie  sportowym o kwotę
5.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie furtki w ogrodzeniu boiska Orlik, graniczącego
ze  Szkoła  Podstawową  Nr  1.  Tutaj  również  zwiększono  na  zadania  w  zakresie  kultury
fizycznej  o  kwotę  22.000,00  zł.  z  przeznaczeniem  na  dotację  celową  dla  podmiotów
niezaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych.  Pan  Burmistrz  również  wniósł  tutaj
autopoprawkę, w dziale Pozostała działalności, zwiększając plan o kwotę 1.291.000,00 zł. na
wydatki zasądzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi na rzecz wykonawcy projektów
budowlanych Centralnego Parku Rekreacji, Rozrywki, Wypoczynku, Turystki i Balneologii
„Termy Gostynińskie”. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  jeszcze  były  inne  wnioski  IdG  o
których Pani nie wspomniała, a które przybliży Pani Wiceprzewodnicząca. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  była  prośba  o
obniżenie czynszu w blokach zarządzanych przez MTBS, następnie zorganizowanie placu
zabaw przy ul. Bierzewickiej.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – obniżenie czynszu – sytuacja jest taka, że w tym
momencie ta ten temat jeszcze  rozmów z Prezesem nie podjąłem, ale nie ukrywam, że w
najbliższym czasie  kiedy będzie  powoływana  nowa Rada  Nadzorcza,  będą  organizowane
konkursy na nowych prezesów , ten temat też będzie moim priorytetem, zarówno i radnych
Prawa i Sprawiedliwości, którzy też o tym mówią żeby czynsze w MTBS starać się obniżyć. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  ten  punkt  nie  jest  związany  z
budżetem, także nie będziemy nad nim w tej chwili dyskutować, przeniesiemy na posiedzenie
odpowiedniej komisji. 



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

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Tadeusz  Majchrzak  –
odczytał  projekt  uchwały  budżetowej  Miasta  Gostynina  na  rok  2015  –  uchwała  stanowi
załącznik do protokołu. 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  odczytał  Uchwałę  Nr  Pł.459.2014
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 9 grudnia 2014
roku w sprawie  opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały
budżetowej na 2015 rok. – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –    kwoty  w  tej  uchwale  dotyczą  pierwszego
złożonego  w  dniu  17  listopada  2014r.  projektu,  stąd  kwoty  są  inne  niż  przeczytał  Pan
Przewodniczący Komisji.  Projekt  był  w innych kwotach  zgłoszone  zostały autopoprawki,
opinia dotyczy pierwszego złożonego projektu. 

c) odczytanie  wniosków i  opinii  komisji  stałych wraz z  opinią Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu,

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna wraz z wnioskami radnych
i  autopoprawki burmistrza. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego –. opinia pozytywna wraz z wnioskami
radnych  i  autopoprawki burmistrza. 

Komisja  Rewizyjna – opinia  pozytywna  wraz  z  wnioskami  radnych   i   autopoprawki
burmistrza. 

Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna wraz z
wnioskami radnych  i  autopoprawki burmistrza. 

Komisja Edukacji,  Kultury i  Sportu – opinia pozytywna wraz z  wnioskami radnych  i
autopoprawki burmistrza. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  Tadeusz  Majchrzak  –
odczytał  opinię  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  w  sprawie  projektu  budżetu
Miasta Gostynina na 2015 rok – opinia stanowi załącznik do protokołu. 

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – czy istnieje jeszcze potrzeba dyskusji?
Jeżeli nie to przejdziemy do głosowania nad przyjęciem poprawek wniesionych do projektu. 

Nie zgłaszano pytań i uwag. 

Za przyjęciem poprawek i autopoprawek Pana Burmistrza wniesionych do projektu budżetu
na 2015 rok głosowano następująco:

za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się -0
Poprawki i autopoprawki zostały przyjęte.

e) głosowanie nad przyjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015.

Na posiedzeniu VI sesji rady Miejskiej w Gostyninie na stan 15 radnych, obecnych było 15
radnych. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 
Za podjęciem uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 głosowano następująco:

za – 15, przeciw – 0 , wstrzymało się -0

UCHWAŁA NR 23/VI/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – ogłaszam 15 minut przerwy.

(po przerwie …)

Do punktu 8

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2015 rok.

Prezes Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Andrzej Szyszka – został złożony
wniosek  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę   i  zbiorowe
odprowadzanie ścieków na rok 2015, w wysokości takiej jak była przyjęta na rok 2014, czyli
stawki pozostają na niezmienionym poziomie. Jeżeli chodzi o wodę grupa I – gospodarstwa
domowe 2,52 zł.  za 1 m3 + VAT, grupa II  – pozostali  odbiorcy 4,20 zł.  za  1 m3 + VAT.
Natomiast ścieki: grupa I – gospodarstwa domowe 3,35 zł. za 1 m3 + VAT, grupa II – pozostali
odbiorcy 7,70 zł. za 1 m3 + VAT. Powodem utrzymania stawek na poziomie roku 2014 jest
sytuacja  ekonomiczna spółki,  spółka  za  rok  2013 wypracowała  zysk  brutto  w wysokości
40.456,94  zł.  Natomiast  za  okres  ubiegłego  roku  wynik  finansowy spółki,  osiągnięty  na
koniec listopada 2014r. wyszedł na poziomie brutto 152.637,76 zł. Mając na uwadze warunki
ekonomiczne  spółki  jak  i  zakładany  wzrost:  cen  energii  elektrycznej  i  cieplnej,  wzrost
kosztów  pracy,  utrzymania  sieci  na  terenie  miasta  -   zakładamy,  że  marża,   przy
niezmienionym poziomie sprzedaży usług wody i  odbioru ścieków, zysków na wodzie za
2015 rok winna wynieść 8.000,00 zł. brutto, na gospodarce ściekowej 12.100,00 zł. brutto, co
daje  łącznie  kwotę  20.100,00  zł.  brutto.  Przedstawione  zyski  i  stawki  uchwalane  na
dotychczasowym poziomie są wystarczające na potrzeby spółki i funkcjonowania, w związku



z tym Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego wnioskuje o pozostawienie stawek
na poziomie 2014 roku. W odbiorze społecznym utrzymanie tych stawek będzie korzystne
jeżeli chodzi o poziom wydatków w budżetach domowych mieszkańców Gostynina, w części
dotyczącej wody i ścieków. Wnioskujemy o utrzymanie stawek na poziomie 2014 roku.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Opinie komisji:
Komisja  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna.
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – opinia pozytywna.
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – odczytał projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
za- 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 24/VI/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9

Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w Gostyninie oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. 

Radny  Jan  Głodowski –  propozycja,  którą  złożyłem,  motywowałem  „Kontynuując
inicjatywę radnych z Klubu IdG dotyczącą troski o finanse miasta oraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społecznym Radny Rady Miasta Pan Jan Głodowski  wnioskuje o obniżenie
wysokości diet radnych o 50%. Oszczędności z tytułu tej obniżki będą kształtowały się na
poziomie  8.108,09  zł.  w  skali  miesiąca.” Uważam,  że  jest  to  zasadne  i  taką  uchwałę
podtrzymuje. 

Opinie komisji:
Komisja  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia negatywna. 
Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia negatywna. 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia negatywna. 
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – opinia negatywna. 
Komisja Rewizyjna – opinia negatywna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – odczytał projekt uchwały.



Za podjęciem uchwały, w  wersji przedłożonej przez Radnego Jana Głodowskiego, głosowano
następująco:

za – 4, przeciw – 10, wstrzymało się – 1

UCHWAŁA  nie została podjęta – projekt stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  radna  Magdalena  Augustyniak –  pytała,  kiedy
nastąpi  odwołanie  Prezesa  Miejskiego  Centrum  Handlowego  ?  –  trwa  nabór  do  Rad
Nadzorczych, trwać będzie do 26 stycznia i niezwłocznie po powołaniu nowej Rady  zostanie
przeprowadzony konkurs. Myślę, że do 6 lutego nowy prezes zostanie powołany. 
Drugie  pytanie  –  co  z  przekazanym dofinansowaniem dla  MCH „Stara  Betoniarnia”  ?  –
oczywiście  będziemy tą  sprawę  monitorować,  nie  ma  powołanej  Rady Nadzorczej,  mam
nadzieję, że nowo powołana Rada tą sprawę będzie monitorować. Na ten moment nie mam
informacji  na  co  konkretnie  te  pieniądze  zostały  przekazane,  ale  mam  wrażenie,  że  te
pieniądze są na razie niewykorzystywane. 
Trzecie pytanie – czy najemcy lokali w „Starej Betoniarni” mogą liczyć na tą samą wysokość
czynszu? – decyzja będzie podjęta przez nowego Prezesa spółki, ale wydaje mi się, że tak, z
racji  na niezapełnienie  miejsc (obiekt  stoi  pusty)  nowy Prezes będzie chciał  ceny jeszcze
bardziej obniżyć. 
Następnie sprawa podłączenia ogrzewania do MCH, w tym roku ? – chciałbym, aby ten temat
w tym roku został zrealizowany, ale sami Państwo wiecie, że co jakiś czas dochodzą kolejne
wydatki. Uważam, że to ogrzewanie musi być doprowadzone jak najszybciej.
Kolejne pytanie -  jakie kwoty były przeznaczone przez Burmistrza na nagrody i wyróżnienia
od 2006 roku do chwili obecnej.?. -  Na to pytanie odpowiem Pani na piśmie, ponieważ nie
jestem w stanie teraz odpowiedzieć.
Następne pytanie – gdzie znajdują się statuetki, dyplomy ? – w gabinecie Burmistrza są cztery
puchary, jest kilka statuetek w wydziale Promocji, sześć dyplomów oprawionych w skórze, co
do innych nie mam informacji, mogę się domyślać, że zostały zabrane. 
Pytanie – czy była przeprowadzana inwentaryzacja Urzędzie? – ostatnia inwentaryzacja  była
w grudniu 2013 roku. Urząd przeprowadza ją zgodnie z przepisami, co cztery lata. 
Kolejne pytanie – jaki jest koszt audytu i w jaki sposób będzie realizowany? – koszt audytu w
mieście wynosi 21.000,00 zł., do tego dochodzą koszty audytu każdej ze spółek, jest to kwota
4.800,00 zł.  plus  VAT. Cena za  audytu w spółkach jest  pokrywana z  funduszu każdej  ze
spółek.  W poniedziałek  doszło  do  podpisania  umowy ze  spółkami,  przekazano  wskazane
materiały, które będą sprawdzane. W czasie audytu zostanie zagospodarowane pomieszczenie
w Urzędzie Miasta , aby osoby sporządzające audyt mogły spokojnie pracować. Wydziały z
Urzędu Miasta mają za zadanie do jutra doręczyć wskazane dokumenty. 
Pytanie – sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych na basenie dzieciom niepełnosprawnym? –
dzieci i opiekunowie  wchodzą za darmo. 



Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – pytała o nabór na stanowisko podinspektora
ds. promocji.? – faktycznie jest tam nieścisłość. Leży to w mojej kompetencji, zasugerowałem
się tym co było do tej pory, czyli stanowisko to było pełnione przez Panią Teresę Kiereś, która
pełniła  funkcję  koordynatora  ds.  uzależnień.  To  wymaga  zmian  w  pracy  organizacyjnej
Urzędu Miasta, zostanie wydane zarządzenie, które tą kwestię ureguluje. Ogłoszenie już jest
zamieszczone i faktycznie nie pasuje tam nagłówek, ale zakres kompetencji, zakres wymagań
jest określony. 
Radny Tadeusz  Majchrzak,  pytał  o  stan dróg gruntowych na osiedlu Zatorze?  – droga ta
regularnie ulega zniszczeniu, zwłaszcza w okresie jesienno- zimowo –wiosennym, staramy
się co roku kłaść tam destrukt. Na pewno tą sprawą się zajmiemy, ale z uwagi na niekorzystne
warunki atmosferyczne, prawdopodobnie ten remont zostanie przeprowadzony na wiosnę. 
Radny Stanisław Pieniążek pytał o dworzec PKS i PKP – w umowie z dzierżawcą nie ma
podanego czasu otwarcia dworca PKS. W poprzednim roku był otwierany na dłużej w okresie
jesienno – zimowym, ale głownie dlatego, że był tam dozorca. Możemy zwrócić się z prośbą
do  dzierżawcy o  wydłużenie  godzin  otwarcia.  Jeżeli  chodzi  o  dworzec  PKP –  dziury  w
parkingu oraz  brak  oświetlenia. Droga asfaltowa przy ul. Słowackiego jest ulicą powiatową,
zły  stan  podkreślali  już  radni  w  ubiegłej  kadencji.  Mam  wniosek  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu z dnia 22 maja 2013r. w którym pada pytanie „Czy Urząd Miasta
Gostynina  posiada  informację  na  temat  naprawy  parkingu  przed  dworcem  PKP” .  Nie
dostaliśmy odpowiedzi od PKP na zadawane pytanie.  
Natomiast naprawa oświetlenia musimy to jak najszybciej uregulować. 
Kolejne pytanie dotyczyło rozsyłania nakazów podatkowych – odpowie Pani Skarbnik. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – od kilku lat stosowaliśmy praktykę oszczędzania
środków i nakazy zostały roznoszone podatnikom przez zatrudnionych w Urzędzie osób w
ramach robót  publicznych,  bądź  interwencyjnych,  czy stażystów.  Taka była  zasada,  że  te
osoby dotąd powinny docierać do podatników aż uda się tą  decyzję skutecznie doręczyć.
Rozliczaliśmy ze zwrotów i np.  w 2014 roku było rozniesionych 5.650 szt.  natomiast do
wysłania pocztą pozostało tylko 704 szt. Te osoby roznoszą od rana , a tam gdzie nie zastaną
podatnika idą wtedy po południu, także odbywa się to w dni powszednie, ale zależy to od
osoby i zdarza się, że chodzi w dni wolne od pracy. Na pewno na terenie miasta muszą być
decyzje doręczone, chyba, że nie ma takiej możliwości np. dużo osób przebywa zagranicą, a
są podatnikami podatku od nieruchomości. Wysłanych pocztą łącznie z podatnikami, którzy
zamieszkują inne miasta, zostały wysłane pocztą 704 szt. a 5.650 szt. zostało rozniesionych.
Kładliśmy nacisk, aby było jak najmniej zwrotów. Jest bardzo duży koszt wysyłki, musi być
za zwrotnym poświadczeniem odbioru, około 7,00 zł. koszt przesyłki. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – radny Zbigniew Chorążek pytał o decyzję Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej, czy spowodowana  była zmianą przepisów, czy niedopatrzeń
kontroli?  Konkretnie  chcę  wyjaśnić  jutro,  jak  to  wyglądało,  ale  myślę  że  ze  względu  na
zmianę przepisów i na poprzednie kontrole. Przez tyle lat było w porządku, a teraz okazuje
się, że są poważne zastrzeżenia. Wiąże się to z dużymi kosztami.



Radny Zbigniew Chorążek –  należy od razu  wyjaśnić  kwestię  z  innymi przedszkolami.
Przedszkole nr 5 pewnie też nie spełnia norm ppoż. Konkretnie należy wyjaśnić skąd się to
bierze i dlaczego teraz  mamy z tym działać.?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  radna  Martyna  Krawiecka pytała  o  skatepark?
Skatepark był składny jako propozycja do budżetu. Oczywiście też jestem tego zdania, że
skatepark powinien powstać, rozmawiała ze mną osoba, która jest tym zainteresowana, ale
obawiam się, że w tym roku 2015 ta inwestycja może nie być zrealizowana, ze względu na
finanse. 
Rady  Krzysztof  Markus pytał  o  zasady  wynagrodzeń  pracowników,  w  sprawie  dodatku
stażowego dla pracowników przedszkoli i szkół.  

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  dodatek  stażowy  stanowi  jeden  z  elementów
wynagradzania,  jest  wynagrodzenie  zasadnicze,  jest  dodatek  stażowy,  może  być  premia
uznaniowa. 

Radny  Zbigniew  Chorążek –  wynagrodzenie  podstawowe  plus  staż  wychodzi
wynagrodzeniem minimalnym, a pracownicy chcieliby, aby wynagrodzenie podstawowe było
minimalnym plus staż. 

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  o  tym  wynagrodzeniu  decydują  kierownicy
jednostki. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -  na ten temat rozmawiałem z panią inspektor Pączek.
Uważam, że tą sprawę musimy wyjaśnić, uregulować, z tym, że wiąże się to z wymiarem
finansowym. 

Radny Zbigniew Chorążek – z tego co mi wiadomo, nie są to duże koszty. Osoby, które
pracują, czują się pokrzywdzone dlatego, że przychodzą pracownicy z prac interwencyjnych i
mają inaczej naliczane wynagrodzenie. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – przeważnie są to osoby z dwudziestoletnim stażem
i kwota ta to 350,00 zł. i od tego trzeba naliczyć pochodne od wynagrodzeń, fundusz pracy i
ZUS. Pani Pączek ma wyliczyć konkretnie jaka to jest kwota. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski -   Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  tą  sprawą
powinna się zająć zapraszając na posiedzenie Panią Pączek. 
Przewodniczący  Rady  miejskiej  Andrzej  Robacki pytał  o  parkometry.?  –  w  poprzedniej
kadencji wiele się mówiło, a niewiele się robiło. Mam nadzieję, że  w tej kadencji tę sprawę
parkingów  wspólnymi  siłami  uregulujemy.  Jestem  zdania,  że  parkometry  są  dobrym
rozwiązaniem i samochody, które stoją po kilka godzin w ciągu dnia zwolnią miejsca.  
Radna Magdalena Augustyniak – miałam jeszcze jedno pytanie, na które Pan Burmistrz mi
nie odpowiedział.  Pytałam czy istnieje możliwość dofinansowania lub sfinansowania zajęć
rehabilitacyjnych na basenie dzieciom niepełnosprawnym? 



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski -   odpowiem na piśmie. 

Do punktu 11

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – przedstawił pisma:
• Uchwałę Nr IV/14/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Gostynińskiego na 2015 rok – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

• Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w
sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  262/LVI/2014  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie  z  dnia  4  listopada  2014r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  p.n.  „Przytorze”  –  pismo  stanowi  załącznik  do
protokołu. 
Przewodniczący  wyjaśnił,  iż  przedmiotowe  rozstrzygnięcie  przekazane  zostało
projektantce  planu  pani  Karolinie  Reczulskiej  z  Wrocławia  w  celu  dokonania
stosownej korekty i doprecyzowania zapisów ustaleń planistycznych. Po dokonaniu
korekty,   planu miejscowego przedłożony zostanie  ponownie  na posiedzenie  Rady
Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki   – proszę przewodniczących Komisji,
aby do końca miesiąca stycznia opracowali  plany pracy. 
Informuję ,że został uruchomiony dyżur radnych Inicjatywy dla Gostynina, w każdy wtorek
od 16.00 do 17.00 (20.01.2015r. dyżur pełni Pani Martyna Doral i Pani Martyna Krawiecka,
27.01.2015r. dyżur Pan Witold dalkowski i Pani Wiesława Radecka, 3.02.2015r. dyżur Pan
Tadeusz Majchrzak i Pan Stanisław Pieniążek, 10.02.2015r. dyżur Pan Zbigniew Chorążek i
Pan  Krzysztof  Markus,  17.02.2015r.  dyżur  Pan  Michał  Bartosiak  i  Pani  Małgorzata
Rędzikowska – Mystkowska i 24.02.2015r. dyżur Pani Magdalena Augustyniak). 
informuję, że w każdą środę od godz. 12.00 do 13.00 Ja pełnię dyżur, w Ratuszu Miejskim
oraz  w  godz.  od  11.00  do  14.00  pełni  dyżur  mecenas,  udzielając  porad  prawnych  dla
mieszkańców Gostynina, szczególnie emerytów, rencistów i bezrobotnych.
Otrzymaliście Państwo zaproszenia na Wieczornicę upamiętniającą 152 Rocznicę wybuchu
Powstania  Styczniowego  na  Ziemi  Gostynińskiej,  w  dniu  22  stycznia  2015r.  w  Sali
kolumnowej Zamku o godz. 17.00. 

Radny Michał Bartosiak – czy  działa lodowisko.?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski - w dniu wczorajszym dokonałem kontroli lodowiska,
jaki jest stan faktyczny. Wczoraj usterka została naprawiona, zostało napuszczone powietrze
w system,  który ma zmrażać  tafle  lodu,  na ten moment  nie  stwierdza się  żadnej  usterki.
Miejmy  nadzieję,  że  w  najbliższych  dniach  zostanie  lodowisko  uruchomione,  ma  to  też



związek z aurą, aby to lodowisko przygotować do użytkowania. Na ten moment jest usterka
poprawiona. 

Radny Zbigniew Chorążek – czy jest możliwość, aby nasze ośrodki sportowe otworzyć dla
dzieci w okresie ferii, czyli basen i halę sportową. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  rozmawiałem  w  tej  sprawie  z  Dyrektorem
Adamskim  i  jutro  będzie  ostateczna  decyzja.  Jestem  zdania,  że  na  czas  ferii  basen  dla
przedszkolaków będzie gratis, dla dzieci starszych za 1,00 zł. oraz kwestia wykorzystania hali
sportowej do rozważenia, aby na okres ferii hala była dostępna dla dzieci i młodzieży.

Radny Tadeusz Majchrzak – mam pytanie w kwestii lodowiska. Kto jest odpowiedzialny za
składowanie  lodowiska  w  okresie  wiosenno  –  jesiennym,  bo  mam sygnał,  że  lodowisko
zostało niewłaściwie zabezpieczone i dlatego teraz mamy problem awarii lodowiska. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  na  Dyrektorze  MOSWiZ  spoczywa
odpowiedzialność, aczkolwiek pamiętajmy, że właścicielem lodowiska jest Miasto. Jest mi
ciężko  na  to  pytanie  odpowiedzieć,  jeżeli  jest  kierownik  to  on  powinien  odpowiadać.
pamiętajmy, że ten cały system jest po prostu stary i to też mogło się przyczynić do tego, że
lodowisko dzisiaj ma usterkę.

Radny Tadeusz Majchrzak – to jest nasze dobro wspólne i musimy dbać o to, musi być
osoba odpowiedzialna za to, która poczuwa się do tego aby zabezpieczyć. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  nie  wyobrażam  sobie,  aby  taka  sytuacja  miała
miejsce w najbliższym roku, że to będzie leżało bez zabezpieczenia. Dopilnuję, aby w tym
roku ta sprawa zupełnie inaczej była potraktowana niż w latach ubiegłych.

Radna  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  jakie  koszty  zostały  poniesione  w
związku z naprawą lodowiska.?

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – lodowisko jest naprawiane we własnym zakresie,
koszty zostały poniesione na zasadzie zgrzewania miejsc uszkodzonych.

Do punktu 12

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – zamykam posiedzenie VI sesji Rady
Miejskiej VII kadencji. Dziękuję Państwu za przybycie.

Spisały:



E. Cierpikowska.
A. Piechocka.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki


