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absolutorium głosowało dziesięciu 
radnych, czterech radnych wstrzy-
mało się od głosu.

Za udzieleniem absolutorium gło-
sowali: Jan Głodowski (PiS), Grze-
gorz Gospodarowicz (PiS), Wiesła-
wa Radecka (niezależna), Urszula 
Pieniążek (GWS), Zbigniew Chorą-
żek (IdG), Michał Bartosiak (IdG), 
Witold Dalkowski (IdG), Tadeusz 
Majchrzak (IdG), Stanisław Pienią-
żek (IdG), Krzysztof Markus (IdG). 
Od głosu wstrzymali się: Andrzej 
Robacki (IdG), Małgorzata Rędzi-
kowska-Mystkowska (IdG), Martyna 
Doral (IdG), Magdalena Augustyniak 
(IdG)

Przypomnijmy, że absolutorium, 
to akceptacja wykonania budże-
tu, udzielana przez organ kolegial-
ny organowi wykonawczemu. Na 
szczeblu Gminy Miasta Gostynina  

Podczas piątkowej sesji (24 
czerwca 2016r.) Rada Miejska 
w Gostyninie mocą uchwały, udzie-
liła absolutorium burmistrzowi Paw-
łowi Kalinowskiemu za wykonanie 
budżetu za 2015r. Za udzieleniem 

Burmistrz Paweł Kalinowski otrzymał absolutorium
absolutorium udziela Rada Miejska 
Burmistrzowi.

Roczne sprawozdanie z wyko-
nania budżetu gminy Burmistrz jest 
zobowiązany przedstawić Radzie 
w terminie do 31 marca następnego 
roku. Jednocześnie sprawozdanie 
przedkładane jest Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, która wydaje opinię 
w tej sprawie. 

Plan dochodów na 2015r. wynosił 
51.030.224,80 zł i został wykonany 
w kwocie 51.246.039,18 zł co sta-
nowi 100,42% wykonania planu. 
Z tego:

- dochody bieżące zrealizowa-
ne zostały w kwocie 50.362.473,77 
zł na plan 50.126.095,80 zł tj. 
w 100,47%;

- dochody majątkowe na plan 
904.129,00 zł zrealizowane zostały 
w kwocie 883.565,41 zł tj. w 97,72%.

Plan wydatków na 2015r. został 
ustalony na kwotę 52.261.053,80 
zł i został zrealizowany w kwocie 
50.377.423,44 zł, co stanowi 96,40% 
wykonania budżetu, z tego:

- wydatki bieżące wykonane zo-
stały w kwocie 45.152.571,25 zł tj. 
96,02% planowanych do realiza-
cji wydatków na plan w wysokości 
47.026.045,80 zł;

- wydatki majątkowe wykonano 
w wysokości 5.244.852,19 zł na plan 
5.235.008,00 zł, co stanowi 99,81% 
wykonania planu. Wydatki majątkowe 
stanowią 10,37% wszystkich wydat-
ków budżetu.

W wyniku realizacji zaplanowanych 
dochodów jak i poniesionych wydat-
ków, rok budżetowy 2015 zamknął się 
nadwyżką budżetową w wysokości 
868.615,74 zł przy planowanym defi-
cycie w kwocie 1.230.829,00 zł.

Jarmark Gostyniński św. Jakuba 
wpisał się na stałe w kalendarz im-
prez naszego miasta. W 2016 roku 
po raz drugi mieszkańcy Gostynina 
będą uczestniczyć w tym wyjątko-
wym wydarzeniu na podzamczu. 

Można pokusić się o pytanie, 
jakie powiązania ma z jarmarkiem 
św. Jakub Apostoł?

Jak podają źródła historycz-
ne, jarmarki w Polsce znane były 
od XVI wieku. W Gostyninie duże 
jarmarki, co tydzień odbywały się 
jeszcze w latach 60. XX wieku. 
Natomiast namiastką dawnego jar-
marku jest odpust św. Jakuba. Jak 
pisze dr Przemysław Nowogórski w 
swoim artykule „Święty Jakub i Go-
stynin”, św. Jakub był patronem ka-
plicy cmentarnej i prawdopodobnie 

Zapraszamy na II Jarmark Gostyniński św. Jakuba
pierwszego na terenie Gostynina 
kościoła oraz parafii, był synem 
Zebedeusza i Salome, bratem św. 
Jana Ewangelisty. Jego rodzina 
pochodziła z niewielkiego miasta 
w Galilei - Betsaidy. Aby odróżnić 

go od innego Jakuba wspomniane-
go przez Ewangelistów nazwany 
został „Starym”. Tyle historii. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku w dniach 25-26 lipca odbył 
się pierwszy po wielu latach Jar-
mark Gostyniński św. Jakuba. Już 
od godzin rannych przy dźwiękach 
muzyki, na straganach można było 
zakupić produkty różnych regio-
nów, takie jak np.: pierogi, ciasta 
domowej roboty, miód pszczeli, 
oscypki, a ponadto rękodzieło arty-
styczne. 

ciąg dalszy strona 3
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Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej 
dla Gostynina

W dniu 16 maja 2016r. Burmistrz 
Miasta Gostynina Paweł Kalinow-
ski podpisał umowę na wykonanie 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
(PGN).

Celem PGN jest aktualna ocena 
stanu powietrza oraz analiza gospo-
darki energetycznej miasta. Doku-
ment określa działania w zakresie 
ograniczenia emisji, poprawy efek-
tywności gospodarki oraz zwięk-
szenia ilości energii z odnawialnych 
źródeł. 

PGN, to dokument o znaczeniu 
strategicznym. Wskazuje się w nim 
działania prowadzące do transfor-
macji wszystkich sektorów gospo-
darki, której efektami będą: redukcja 
gazów cieplarnianych, zwiększenie 
udziału energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych i redukcja zużycia 
energii finalnej poprzez podniesie-
nie efektywności energetycznej. 
Informacje pochodzące z Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej będą wy-
korzystywane również do określenia 
kierunków dla miasta w zakresie, 
m.in. działań inwestycyjnych.

PGN będzie konieczny również 
do ubiegania się o dofinansowanie 
przedsięwzięć z zakresu gospodarki 
niskoemisyjnej, w tym między inny-
mi instalacji solarnych, czy fotowol-
taicznych.

Planowany termin realizacji PGN, 
to 1 sierpnia 2016r.

Dofinansowanie 
odnawialnych 
źródeł energii

Burmistrz Miasta Gostynina 
zaprasza wszystkich właścicieli 
domów jednorodzinnych do za-
poznania się z możliwością pozy-
skania dotacji na zakup i montaż 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii na własnych budynkach. 
Dwa spotkania informacyjne od-
były się 15 czerwca i 23 czerwca 
2016r. w Urzędzie Miasta Gosty-
nina.

Warunkiem uczestnictwa w pro-
jekcie jest złożenie do 15 lipca kom-
pletu dokumentów (ankiety wraz 
z deklaracją), osobiście w Urzędzie 
Miasta Gostynina (ul. Parkowa 22, 
pok. nr 3) bądź w formie mailowej 
(dokumentacja podpisana i ze-
skanowana) na adres: projekty@
gostynin.pl, pod warunkiem dostar-
czenia ich oryginału w ciągu 7 dni 
roboczych. Dokumenty złożone po 
terminie pozostaną bez rozpatrze-
nia. Komplet dokumentów można 
pobrać ze strony www.gostynin.
pl oraz w Urzędzie Miasta Gosty-
nina - ul. Parkowa 22, pok. nr 3 (nr 
telefonu 24 236 07 28). Informacje 
merytoryczne o projekcie można 
uzyskać od Pani Moniki Marszałek, 
kontakt e-mail: monika.marszalek@
mmkompre.pl, tel. 501 502 580. 
W sprawach formalnych (złożenie 
dokumentacji) informacje udzielane 
są pod numerem telefonu 24 236 
07 28 (Urząd Miasta Gostynina). 
Osoby zainteresowane szczegóła-
mi, proszone są o kontakt z Moniką 
Marszałek.

Więcej miejsc dla 
przedszkolaków

Gostynin, tak jak wiele miast 
w całej Polsce boryka się z nie-
wystarczającą ilością miejsc dla 
dzieci w przedszkolach. Po refor-
mie oświaty, od września zniesio-
ny zostaje obowiązek szkolny dla 
6-latków. Od kilku miesięcy, trwa-
ją prace nad utworzeniem dwóch 
punktów przedszkolnych przy 
gostynińskich placówkach oświa-
towych. Od września br., w odpo-
wiednio przystosowanych punk-
tach w Szkole Podstawowej Nr 
1 i Nr 3, swoją przygodę z nauką 
rozpocznie 42 dzieci z Gostynina.

Urząd Miasta, prowadzi analizy 
dotyczące budowy przedszkola 
w formule modułowej lub metodą 
tradycyjną. Głównym atutem me-
tody modułowej jest czas realizacji 
inwestycji, trwający około trzech 
miesięcy. Bardzo ważny jest fakt, 

iż mimo krótkiego okresu realiza-
cji, obiekty takie spełniają wszelkie 
wymagania przepisów technicz-
no-budowlanych, są w pełni bez-
pieczne i dostosowane do funkcji, 
którą mają pełnić.

Innym rozwiązaniem może być 
lokalizacja przedszkola w Miej-
skim Centrum Handlowym „Stara 
Betoniarnia”, w którym obecnie 
z powodzeniem funkcjonuje „Baj-
kowy zakątek”. Przystosowanie 
pomieszczeń tego obiektu, rów-
nież mogłoby być doskonałym roz-
wiązaniem.

Po analizach, rzeczowo-finan-
sowych, Miasto Gostynin w naj-
bliższym czasie wybierze najbar-
dziej optymalne rozwiązanie i uru-
chomi procedurę tworzenia nowe-
go obiektu przedszkolnego.

Program 
„Rodzina 500+” 
w Gostyninie

Dnia 1 kwietnia 2016r. na terenie 
miasta Gostynina ruszyła realizacja 
ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o po-
mocy państwa w wychowywaniu 
dzieci. Ustawa ta wprowadziła nowe 
świadczenie wychowawcze (tzw. 
świadczenie 500+), które stanowi 
przełomowe rozwiązanie w zakresie 
polityki rodzinnej.

W ramach rządowego progra-
mu „Rodzina 500+” świadczenie 
wychowawcze w wysokości 500 zł 
otrzymują rodzice niezależnie od 
dochodu na drugie i kolejne dziec-
ko, w wieku do ukończenia 18 roku 
życia. W przypadku rodzin z do-
chodem poniżej 800 zł na osobę, 
wsparcie otrzymuje rodzina także 
na pierwsze lub jedyne dziecko. Je-
śli w rodzinie wychowuje się dziecko 
niepełnosprawne, kryterium docho-
dowe wynosi 1.200 zł.

Mieszkańcy miasta Gostyni-
na mogli składać swoje wnioski 
o świadczenie wychowawcze 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, który bezpośrednio zajmuje 
się realizacją rządowego progra-
mu „Rodzina 500+”. Aby ułatwić 
mieszkańcom ubieganie się o to 
świadczenie uruchomiono stronę 
internetową, na której znajdowały 
się niezbędne informacje na temat 
programu. Start programu prze-
biegał sprawnie i nie było żadnych 
komplikacji w zakresie przyjmowa-
nia wniosków i obsługi mieszkań-
ców. Wszelkich informacji udzielali 
pracownicy Ośrodka, którzy służyli 
pomocą zarówno w wypełnianiu 
wniosków, jak i w gromadzeniu 
niezbędnej dokumentacji. Wnioski 
są składane zarówno w formie 
papierowej, przekazywane pocztą, 
jak i za pośrednictwem systemów 
elektronicznych. Do dnia 22 czerw-

ca 2016r. do MOPS w Gostyninie 
złożono ponad 1180 wniosków. 
Wydanych już zostało ponad 960 
decyzji. Świadczenia wypłacane 
są przelewem, na konta osobiste 
wskazane we wniosku lub w kasie 
MOPS w Gostyninie przy ul. Par-
kowej 22. Pierwsze wypłaty świad-
czeń wychowawczych zostały uru-
chomione już w miesiącu kwietniu 
2016r., w którym wypłacono ponad 
113.500,00 zł, natomiast w miesiącu 
maju wypłacono 599.000,00 zł. Do 
dnia dzisiejszego zostały przekaza-
ne rodzinom środki finansowe, na 
łączną kwotę ponad 1.500.000,00 
zł dla około 1300 dzieci. Wsparcie 
finansowe otrzymało zatem ponad 
900 rodzin z terenu miasta Gosty-
nina. Świadczenie 500+ stanowi 
z całą pewnością znaczącą pomoc 
finansową dla gostynińskich rodzin 
w codziennym wychowaniu dzieci, 
w tym częściowo pokrywa wydatki 
związane z opieką nad nimi i za-
spokojeniem ich potrzeb życiowych. 
Wypłacane środki finansowe wpłyną 
na poprawę sytuacji materialnej go-
stynińskich rodzin i będą redukować 
obawy o przyszłość ekonomiczną.

Program 
Rewitalizacji dla 
Gostynina

Burmistrz Miasta Gostynina wraz 
z Mazowiecką Jednostką Wdraża-
nia Programów Unijnych podpisali 
umowę na dofinansowanie pro-
jektu pn. „Opracowanie Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Miasta Gostynina”. Przygotowanie 
programu rewitalizacji pozwoli Go-
styninowi na długofalowe działania 
zmierzające do poprawy warunków 
i jakości życia mieszkańców, zapo-
bieganie dalszej degradacji obsza-
rów, w których stwierdzono stany 
kryzysowe, jak również umożliwi 
miastu ubieganie się o środki finan-
sowe z Unii Europejskiej w ramach 
RPO WM 2014-2020.

Projekt o wartości 36.720,00 zł 
zakłada otrzymanie wsparcia w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020, 
w formie dotacji celowej, w kwocie 
33.048,00 zł, co stanowi 90% kosz-
tów kwalifikowanych w projekcie. 
Dotacja ma zostać w całości prze-
znaczona na refundację kosztów 
związanych z opracowaniem Gmin-
nego Programu Rewitalizacji. Prace 
nad przygotowywaniem dokumen-
tu, będą wymagały zaangażowania 
wszystkich interesariuszy procesu 
oraz przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

Bardzo liczymy na Państwa po-
moc.
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Na jarmarku gościli wystawcy 
z całej Polski. Mieszkańców Go-
stynina i przybyłych gości I Jarmar-
ku powitał Burmistrz 
Miasta Gostynina Pa-
weł Kalinowski, który 
następnie na dwa dni 
przekazał symbolicz-
ne klucze do miasta, 
a tym samym władzę 
w Gostyninie królowi 
Zygmuntowi III Wazie.

Zebrani pod zam-
kiem obejrzeli przed-
stawienie „Hołd Ru-
ski”. W historię tego 
wydarzenia wprowa-
dził zebranych historyk 
i regionalista - dr Ma-
rian Chudzyński.

Oprócz części hi-
storycznej i znako-
mitych gości z Towa-
rzystwa Rycerskiego 
Braci Kurkowych na ubiegłorocznej 
imprezie miejskiej zorganizowano 
występy muzyczne i wiele innych 
atrakcji, które zgromadziły około 
3000 osób.

W tym roku miejscem docelo-
wym jest także podzamcze Zamku 
Gostynińskiego. Impreza organizo-

Jarmark Gostyniński 
ciąg dalszy ze strony 1

wana jest przez Miejskie Centrum 
Kultury w Gostyninie, a patronat 
honorowy objął Burmistrz Miasta.

Jarmark podzielono tematycz-
nie, a mianowicie w pierwszym dniu 

już od godz. 10.00 będą działały 
cztery strefy: strefa handlu, gdzie 
ze swoimi pracami wystąpią arty-
ści, zaprezentowane zostanie: rze-
miosło, pamiątki, produkty lokalne 
i tradycyjne, kolekcjonerzy pokażą 
swoje kolekcje, będzie także han-
del wielobranżowy. W strefie dla 

dzieci przygotowane zostały symu-
latory 3D, byk rodeo, basen z kula-
mi wodnymi, symulator przeciążeń 
lotniczych. W strefie muzycznej 
i koncertowej na scenie wystąpi: 

Orkiestra św. Mikołaja, jedna z naj-
bardziej znanych kapel, usytuowa-
na w czołówce polskich zespołów 
folkowych oraz profesjonalny cove-
rowy zespół Korzuh.

Nowością będzie przestrzenny 
pokaz laserowy połączony z muzy-
ką.

Ponadto wystąpią: Szczury Lą-
dowe, duet szantowy zainspiro-
wany muzyką żeglarską, jak rów-
nież klasyczną szantą, „Dubtrix” 
- zespół grający w gatunku muzyki 

jamajskiej - reggae; „Qu-
est” zespół sceny disco-
-dance, Miejska Orkiestra 
Dęta z Gostynina, grupa 
wokalna ze Spółdzielcze-
go Domu Kultury w Płoc-
ku i Zespół Pieśni i Tańca 
„Promyki Lucienia”.

Strefa historyczna, to 
rekonstrukcja „Hołdu Ru-
skiego”, obóz husarski 
nad jeziorem zamkowym, 
a na dziedzińcu drukarnia 
króla Jegomości, Polonia 
Militaria i Piechoty autora-
mentu cudzoziemskiego.

Podczas drugiego dnia 
Jarmarku gościć będzie-
my z okazji Światowych 
Dni Młodzieży 50-oso-
bową grupę młodych 

mieszkańców Armenii. Goście wraz 
z mieszkańcami Gostynina uczest-
niczyć będą w koncercie Chopi-
nowskim na Zamku oraz obejrzą 
występy zespołów z Solca i Lucie-
nia.

Głównym sponsorem tegorocz-
nego Jarmarku jest PKN ORLEN.

Gostyniński Kalendarz Imprez 
lipiec - sierpień 2016 

 
 

Wydarzenie Miejsce 

   

1 lipca, godz.20:00 
Koncert – Dominik Janiszewski  

JAZZ i goście 
Rynek miasta 

1-11 lipca 
III Ogólnopolski Plener Malarski  

Gostynin 2016 
 

3 lipca, godz. 19:00 Koncert plenerowy uczestników 
Międzynarodowego Kursu Trębaczy Zamek gostyniński 

5 lipca 
Aktywnie z Brazylijczykami –  

piknik rodzinny 
Stadion MOSiR 

6 lipca,  
godz.18:00 

Rytmika dla najmłodszych  
i animacje dla dzieci 

Teren przed MCK 

15 lipca,  
godz. 14:00 

Spektakl plenerowy –  
„Pchła krętaczka” 

Teren przed MCK 

15 lipca,  
godz. 20:00 

Koncert – „Schizoidalny”, „Nietykalni”, 
„YoungSoul” 

Rynek miasta 

20 lipca,  
godz. 18:00 

Warsztaty plastyczne - rękodzieło  Teren przed MCK 

23-24 lipca „Jarmark św. Jakuba” Zamek gostyniński 
29 lipca, 

godz. 20:00 
Koncert – „Chasydek Folk Band” Rynek miasta 

3 sierpnia,  
godz. 18:00 

Spektakl plenerowy –  
„Stoliczku nakryj się” 

Osiedle Zazamcze 

5 sierpnia,  
godz. 20:00 

Koncert – Jam Session Rynek miasta 

12 sierpnia,  
godz. 20:00 

Koncert – „Flam” Rynek miasta 

17 sierpnia,  
godz. 18:00 

Warsztaty plastyczne – ceramika Teren przed MCK 

19 sierpnia,  
godz. 20:00 

Koncert – „Music Friends” –  
Beatlesi na jazzowo 

Rynek miasta 

24 sierpnia,  
godz. 18:00 

Spektakl plenerowy – „Dwie Dorotki” Osiedle Zalesie 

26 sierpnia,  
godz. 20:00 

Koncert – „Kivi Foundation”, „Shino”,  
Piotr Matula 

Rynek miasta 

27–28 sierpnia Art-Energy Zamek gostyniński 

Gostynin II 
Wicemistrzem 
Polski

Miło nam poinformować, że w te-
gorocznym finale Mistrzostw Polski 
Football Academy, gostynińska druży-
na zo-stała w Opolu II Wicemistrzem 
Polski.

Począwszy od szczebla mikro-
regionalnego, w trzeciej edycji Mi-
strzostw Polski FA uczestniczyło aż 
79 zespołów. 

W niedzielę 19 czerwca br. rywali-
zacja piłkarzy trwała ponad 7 godzin. 
Trybuny po brzegi wypełniali kibice, 
a wśród nich rodzice naszych zawod-
ników. Pierwszy mecz zagrali z FA 
Szczecin. Po rozegraniu kolejnych bi-
lans bramek strzelonych i straconych 
dał nam III miejsce w generalnej klasy-
fikacji turniejowej oraz tytuł II Wicemi-
strza Polski Football Academy w 2016. 
Choć nie udało się młodym piłkarzom 
obronić tytułu Mistrza Polski, to przy tak 
wysokim poziomie turnieju i tak stanęli 
na podium. Najlepsze trzy drużyny ude-
korowano pucharami, każdy zawodnik 
otrzymał pamiątkowy medal i nagrody.

Skład drużyny, bohaterów tego wy-
darzenia: Filip Palczewski(BR), Jakub 
Cichocki, Oliwier Trojanowski, Oliwier 
Myszkowski(C), Adam Kaszewski, 
Adam Brzozowski, Szymon Leśniew-
ski, Tymoteusz Wypych, Olaf Dzierża-
nowski, Szymon Rutkowski. Trenerzy: 
Marcin Mofina i Artur Gołębiewski.

Przyjacielska 
wizyta

Członkowie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej wraz z opiekunami od-
wiedzili Burmistrza Pawła Kalinow-
skiego. Gospodarz naszego miasta 
przybliżył zainteresowanym swoją 
pracę, opowiadał o współpracy 
z partnerskim miastem Langen-
feld. Odwiedził z gośćmi Wydział 
Spraw Obywatelskich,  gdzie roz-
mawiano o procedurze wydawania 
dowodów osobistych. Pracownicy 
Wydziału udzielali szczegółowych 
odpowiedzi na zadawane pytania. 
Goście zainteresowani byli spra-
wami meldunkowymi.

Kolejnym etapem wizyty był 
Urząd Stanu Cywilnego. Kierownik 
Maria Rendzikowska przedstawi-
ła zakres działania USC, ponad-
to odpowiadała na pytania gości 
związane z możliwością zmiany 
nazwiska czy zawarcia związku 
małżeńskiego. 

Na zakończenie wizyty, uczest-
nikom WTZ zaprezentowany zo-
stał monitoring miejski.
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1. Budowa budynku wieloro-
dzinnego z lokalami socjalnymi 
przy ul.Targowej - roboty budow-
lane na etapie betonowania ścian 
piwnic.

roboty budowlane 2016r. 
- 2.220.000,00 zł

roboty budowlane 2017r. 
- 3.878.277,54 zł

nadzory - 8.450,00 zł
przyłącze energetyczne - 

12.421,43 zł
termin realizacji - 30.08.2017r.
W nowym budynku zamieszka 

60 rodzin. Jest to jedna z ważniej-
szych inwestycji w naszym mie-
ście, rozwiązująca część proble-
mów socjalnych.

2. Miejskie Centrum Handlowe 
- budowa instalacji c.o. zasilanej 
z miejskiej sieci cieplnej zapewnia-
jącej ogrzewanie MCH „Stara Be-
toniarnia” - wykonano projekt bu-
dowlany na instalację centralnego 
ogrzewania i ciepła technologicz-
nego w dwóch wariantach oraz 
rozstrzygnięto przetarg na roboty 
budowlano-instalacyjne i podpisa-
no umowę na roboty budowlane.

projekt budowlany - 3.690,00 zł
roboty budowlane - 430.500,00 zł
termin realizacji - 30.09.2016r.

3. Dostosowanie obiektu Miej-
skiego Centrum Handlowego do 
potrzeb punktu opieki nad dzieć-
mi - rozstrzygnięto postępowanie 
przetargowe na roboty budowlane.

projekt budowlany - 7.995,00 zł
roboty budowlane - 91.192,51 zł
termin realizacji - 17.08.2016r.

4. Dostosowanie budynku Miej-
skiego Przedszkola Nr 2 do obo-
wiązujących przepisów p.poż. - za-
kończono prace projektowe i pod-
pisano umowę z wykonawcą robót.

projekt budowlany - 12.300,00 zł
roboty budowlane - 131.086.00 zł
termin realizacji - 17.08.2016r.

5. Dostosowanie budynku Miej-
skiego Przedszkola Nr 5 do obo-
wiązujących przepisów p.poż. 
- opracowano ekspertyzę rzeczo-
znawcy do spraw zabezpieczenia 
p.poż. i wystąpiono o odstępstwo 
od warunków technicznych.

ekspertyza - 4.305,00 zł.

6. Budowa ul. Sosnowej - prze-
budowa dwóch odcinków ul. So-
snowej, skrzyżowania z ul. Koper-
nika, zjazdu na wewnętrzną ulicę 
osiedlową oraz budowę kanalizacji 
deszczowej - roboty budowlane 
zakończone i odebrane.

roboty budowlane - 180.223,39 zł
nadzory - 1.000,00 zł.

7. Modernizacja odcinka ul. La-
genfeld wraz z kanalizacją desz-
czową - na ukończeniu są prace 
projektowe, uzyskano warunki 
przebudowy sieci energetycznej.

projekt budowlany - 9.840,00 zł.
Inwestycja planowana do wyko-

nania w bieżącym roku budżeto-
wym.

8. Budowa parkingu przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 - prace projek-
towe na ukończeniu.

projekt budowlany - 7.011,00 zł
Inwestycja jest planowana do 

wykonania w bieżącym roku bu-
dżetowym. 

9. Budowa chodnika w ul. Spa-
cerowej - prace projektowe ukoń-
czono i wystąpiono o pozwolenie 
na budowę.

projekt budowlany - 8.610,00 zł
Inwestycja jest planowana do 

wykonania w bieżącym roku bu-
dżetowym.

10. Monitoring wizyjny miasta - 
wykonano program funkcjonalno-
-użytkowy, który został przedsta-
wiony na komisji Bezpieczeństwa 
I Porządku Publicznego Rady 
Miejskiej.

program funkcjonalno-użytkowy 
- opracowanie - 9.471,00 zł

planowane wykonanie monito-
ringu około 800.000,00 zł.

11. Przebudowa i remont drogi 
gminnej ul. Floriańskiej z przebu-
dową odcinka ul. Solidarności - 
opracowano koncepcję przebudo-
wy i przystąpiono do zasadniczych 
prac projektowych.

projekt budowlany - 14.145,00 zł
na to zadanie przewidziano 

w budżecie 162.000,00 zł - realiza-
cja planowana w 2016r.

12. Remont kuchni w Szkole 
Podstawowej Nr 3 i zakup urzą-
dzeń do stołówki - prace projekto-
we zakończono, rozpoczęcie prac 
nastąpi w wakacje, uzyskano po-
zwolenie na budowę.

projekt budowlany - 9.840,00 zł
roboty budowlane - na etapie 

postępowania o zamówienie pu-
bliczne, planowane wykonanie 
w 2016r.

13. Modernizacja ul. Kilińskiego 
- podpisano umowę na roboty re-
montowo-budowlane.

roboty budowlane - 119.269,35 zł
termin realizacji - 20.07.2016r.

14. Budowa parkingu przy Miej-
skim Przedszkolu Nr 2 - prace pro-
jektowe w trakcie, złożono wnio-
sek o pozwolenie na budowę.

projekt budowlany - 8.979,00 zł.
Inwestycja jest planowana do 

wykonania w bieżącym roku bu-
dżetowym.

15. Budowa placu zabaw za 
Miejskim Centrum Kultury - pod-
pisano umowę na opracowanie 
kompletnej dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla ww. in-
westycji, projektanci przygotowali 
koncepcję i wystąpili o warunki 
zabudowy.

projekt budowlany - 9.225,00 zł 
przewidywane koszty - około 
400.000,00 zł za całość.

Inwestycje miejskie - II kwartał 2016 r.



strona 5nr 2/2016

32. Przystąpiono do wykonania 
oceny aktualności studium uwa-
runkowań oraz planów miejsco-
wych.

w związku z ustawieniem lustra 
drogowego.

27. Przebudowa sieci kanaliza-
cji deszczowej w rejonie ul. Żerom-
skiego - w trakcie realizacji.

roboty budowlane - 48.900,00 zł
nadzór inwestorski - 800,00 zł
czyszczenie istniejącego rowu 

odwadniającego,
termin realizacji - 29.07.2016r.

28. Modernizacja ogrodzenia 
wokół Stadionu Miejskiego - podpi-
sano umowę na realizację w/w za-
dania.

roboty budowlane - 100.175,53 zł
termin realizacji - 15.09.2016r.

29. Przygotowano wystąpie-
nie do Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej i Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego 
o wydanie opinii w związku z pla-
nowanym uruchomieniem punktów 
przedszkolnych w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 i Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Gostyninie.

30. Wykonano rozpoznanie ce-
nowe w związku z koniecznością 
przeprowadzenia archeologicz-
nych badań sondażowych na tere-
nie podzamcza zgodnie z przyjętą 
strategią rozwoju miasta.

Zadanie na etapie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia pu-
blicznego.

31. Termomodernizacja wieloro-
dzinnego budynku socjalnego przy 
ulicy 3. Maja 14. - rozpoczęto ro-
boty budowlane polegające na do-
ciepleniu ścian, stropów, wymianie 
konstrukcji i pokrycia dachu oraz 
stolarki okiennej.

roboty budowlane - 395.841,91 zł
termin realizacji -15.09.2016r.

INWESTYCJE / MIASTO
16. Modernizacja drogi od ul. 

Płockiej do Szkoły Podstawowej 
nr 3 - roboty budowlane zakończo-
ne i odebrane.

Roboty budowlane - 158.466,00 zł.

17. Remont chodnika przy bu-
dynkach komunalnych: 3 Maja 
9, Dmowskiego 1, Kościuszki 6 
- w przygotowaniu zgłoszenia do 
Starostwa zamiaru wykonania ro-
bót budowlanych.

Planowana realizacja w 2016r.

18. Modernizacja chodnika na 
ul. Parkowej - w przygotowaniu 
zgłoszenie do Starostwa zamiaru 
wykonania robót budowlanych.

Planowana realizacja w 2016r.

19. Budowa altany śmietnikowej 
dla budynków przy ul. Targowej - 
zrealizowano.

20. Przebudowa odcinka kanali-
zacji deszczowej przy ul. Wspólnej 
- w trakcie realizacji.

roboty budowlane - 159.861,00 zł
nadzór inwestorski - 800,00 zł
termin realizacji - 29.07.2016r.

21. Rynek bez barier - w przy-
gotowaniu zgłoszenie do Staro-
stwa zamiaru wykonania robót 
budowlanych, prace ruszą w III 
kwartale br.

Planowana realizacja w 2016r.

22. Remont budynku Gimna-
zjum Nr 2 - w trakcie realizacji wy-
konanie pokrycia dachu i wymiana 
stolarki okiennej na sali gimna-
stycznej.

Pokrycie dachowe, roboty bu-
dowlane - 73.131,89 zł - termin 
wykonania 31.08.2016r.

Wymiana stolarki, roboty bu-
dowlane - 68.889,53 zł - termin 
wykonania 31.08.2016r.

23. Modernizacja placu zabaw 
przy ul. Bema - w maju 2016r. pod-
pisano z Gostynińską Spółdzielnią 
Mieszkaniową umowę użyczenia, 
przystąpiono do realizacji zadania. 
Wykonanie planowane w 2016r.

24. „Przystanek rekreacja” - jed-
no z zadań inwestycyjnych realizo-
wanych w ramach Budżetu Oby-
watelskiego - polegające na bu-
dowie kolejnej siłowni plenerowej 
- uzyskano decyzję Konserwatora 
Zabytków i zgłoszono wykonanie 
robót w Starostwie Powiatowym. 
Realizacja do końca 2016r.

25. Wykonanie przyłącza wo-
dociągowego do budynku MOSiR 
- rozstrzygnięty został przetarg na 
realizację w/w zadania.

projekt budowlany - 1.230,00 zł
roboty budowlane - 31.411,15 zł
termin realizacji - 15.09.2016r.

26. Wykonano szereg projektów 
stałej i czasowej zmiany organiza-
cji ruchu drogowego, m.in. na ul. 
Jana Pawła II w związku z wyzna-
czeniem dwóch nowych przejść dla 
pieszych, na ul. Rynek w związku 
z zastosowaniem tabliczki czaso-
wego parkowania, na ul. Dybanka 

I sesja 
Młodzieżowej 
Rady Miejskiej 

W dniu 22 kwietnia 2016r. 
odbyły się pierwsze wybory do 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Dnia 6 czerwca br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta Gosty-
nina odbyła się pierwsza sesja 
MRM. W spotkaniu uczestniczyli: 
Burmistrz Miasta Gostynina Pa-
weł Kalinowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Robacki, 
doradca ds. MRM Urszula Dal-
kowska, mecenas Marcin Brze-
ziński oraz członkowie MRM. 
Po uroczystym zaprzysiężeniu 
radnych podjęto następujące 
uchwały:

- w sprawie wyboru przewod-
niczącego MRM, wybrano Sylwię 
Dobińską,

- w sprawie wyboru wiceprze-
wodniczącego MRM ds. organi-
zacyjnych, wybrano Magdalenę 
Chrabąszcz,

- w sprawie wyboru wiceprze-
wodniczącego MRM ds. finanso-
wych, wybrano Jakuba Wojtalę,

- w sprawie wyboru przewod-
niczącego i wiceprzewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej MRM 
zostali Konrad Sobczyk i Michał 
Dulski,

- w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej MRM w składzie: Olaf 
Cichosz, Sławomir Czajkowski, 
Michał Dulski, Karolina Piekar-
ska, Konrad Sobczyk i Oliwer 
Szulc.

Burmistrz Paweł Kalinow-
ski życzył Młodzieżowej Radzie 
Miejskiej wielu sukcesów oraz 
owocnych działań na rzecz mia-
sta i udanych wakacji.
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W dniach 2-4 maja br. w Go-
styninie gościła delegacja z nie-
mieckiego miasta partnerskiego 
Langenfeld. Przybyli goście zostali 

przywitani przez Burmistrza Miasta 
Pawła Kalinowskiego. Langenfeld 
reprezentowali Burmistrz Frank 
Schneider, Sekretarz Miejski Armin 
Mueller oraz przedstawiciele Komi-

tetu Partnerstwa Miasta Langenfeld 
- Elmar Widera i Uwe Augustin. Go-
ście z Niemiec wzięli udział w miej-
skich uroczystościach majowych 
oraz uczestniczyli w spotkaniach 
m.in. w Miejskiej Szkole Muzycz-
nej, gdzie wysłuchali koncertu 
przygotowanego przez uczniów 
szkoły, odwiedzili Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, gościli w Parafii 
Miłosierdzia Bożego, a także w go-
stynińskich gimnazjach i Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Przyjęli 
również zaproszenie Gostynińskie-
go Towarzystwa Kulturalno-Na-
ukowego. Tematem przewodnim 
polsko-niemieckich spotkań była 
wymiana doświadczeń na różnych 
płaszczyznach oraz współpraca 
szkół, organizacji i stowarzyszeń 
miast partnerskich. Burmistrzo-
wie zgodnie podkreślili, iż podsta-
wę dalszego rozwoju partnerstwa 
pomiędzy miastami stanowi za-
cieśnienie kontaktów dzieci i mło-
dzieży i zadeklarowali wspieranie 
wszelkich inicjatyw dla młodych 
mieszkańców obu miast.

Delegacja z Langenfeld

Miejska Orkiestra Dęta (MOD) 
uczestniczy od wielu lat w uroczy-
stościach miejskich, uświetniając 
je swoimi występami. Kapelmistrz 
Józef Pakulski szkoli kolejne po-

kolenia młodzieży na świetnych 
muzyków.

W dniu 27 maja br. Orkiestra ob-
chodziła swoje 10-lecie. Z okazji jubi-
leuszu zorganizowano huczną uro-
czystość. Na placu przed Miejskim 
Centrum Kultury zaprezentowano 
musztrę paradną w wykonaniu Or-
kiestry i mażoretek z Gimnazjum 
nr 2 im. Polskich Noblistów, których 
opiekunką jest Joanna Syska.

Publiczność mogła podziwiać 
oprawę muzyczną i układ tanecz-
ny całej występującej grupy. W sali 
widowiskowej, goście uczestniczyli 
w koncercie galowym prowadzonym 
przez  Aleksandrę Milczarek.

Gostynińska Orkiestra zaprezen-
towała dziesięć przebojów muzyki 
rozrywkowej i filmowej nagrodzo-
nych gromkimi brawami.

W końcowej części programu 
głos zabierali zaproszeni goście. 
Burmistrz Paweł Kalinowski,złożył 
gratulacje i podziękowania kapel-
mistrzowi Józefowi Pakulskiemu 

i orkiestrze za dotychczasową pra-
cę, udział w licznych konkursach 
i przeglądach muzycznych. Życzył 
wielu kolejnych sukcesów.

Kapelmistrz złożył podzięko-
wania wszystkim, którzy wspierali 
Orkiestrę, władzom miasta i przy-
jaciołom.

Z okazji jubileuszu zaprezento-
wano w Miejskim Centrum Kultury 
wystawę fotograficzną poświę-
coną historycznym wydarzeniom 
związanym z Orkiestrą i Ochotni-
czą Strażą Pożarną.

Wyrażamy nadzieję, że Miejska 
Orkiestra Dęta jeszcze bardzo dłu-
go będzie tak doskonale grała pod 
batutą Józefa Pakulskiego uświet-
niając wszelkie uroczystości.

Jubileusz 10-lecia Miejskiej 
Orkiestry Dętej

Po raz czwarty absol-
wenci Liceum Pedagogicz-
nego w Gostyninie spotkali 
się, aby powspominać 
czasy szkolne i wspólnie 
z pedagogami oraz kole-
gami i koleżankami z daw-
nych lat spędzić wspaniały 
dzień.

Zjazd rozpoczął się 
Mszą św. w kościele Naj-
świętszej Marii Panny 
Matki Kościoła. Następnie około 190 
uczestników spotkania udało się do 
Zamku Gostynińskiego, gdzie roz-
poczęła się część oficjalna, a w niej 
wystąpienie przewodniczącego ko-
mitetu organizacyjnego Stanisława 
Durmy i zaproszonych gości. 

Podczas tego wyjątkowego spo-
tkania obecny był także Burmistrz 

Paweł Kalinowski, który w swoim wy-
stąpieniu zaznaczył, że jest również 
związany z oświatą. Serdeczne po-
dziękowania za wspólnie spędzony 
czas złożył na ręce swoich pedago-
gów.

Po zakończeniu części oficjalnej 
w trakcie rozmów nie zabrakło wspo-
mnień związanych ze szkolnymi lata-
mi, wspólnych śpiewów i wzruszeń.

IV Zjazd Absolwentów Liceum 
Pedagogicznego w Gostyninie „FreD goes net”

Gostynin rozpoczyna realizację 
programu „FreD goes net”, prze-
znaczonego dla młodych ludzi, 
którzy pod wpływem narkotyków, 
lub alkoholu weszli w kolizję z pra-
wem. 

Zajęcia prowadzone w ramach 
programu mają uświadomić mło-
dzieży ryzyko oraz konsekwencje 
prawne związane z używaniem 
narkotyków i alkoholu. Program 
ma także pomóc uczestnikom 
w ograniczeniu lub zaprzestaniu 
stosowania używek.

Myślą przewodnią projektu jest 
wczesne wyjście z krótką, trafną 
i możliwie dobrowolnie przyjmowa-
ną ofertą skierowaną do młodych 
osób (14 - 21 lat), którzy z powo-
du zażywania substancji psycho-
aktywnych po raz pierwszy naru-

szyli normy społeczne (np. weszli 
w konflikt z prawem).

Dnia 15 czerwca br. w Powiato-
wym Zespole Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych w Gostyni-
nie odbyło się pierwsze spotkanie, 
na którym przedstawiciele Mona-
ru, jako realizatorzy programu, za-
prezentowali ofertę projektu „FreD 
goes net”. Obecnie w naszym mie-
ście trwają prace nad budowaniem 
lokalnej sieci partnerskiej, a we 
wrześniu rusza nabór do jesiennej 
grupy.
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Kasia Pakulska, to znana w na-
szym mieście kolarka. Jej sukcesy 
odbijają się szerokim echem na 
wielu ważnych imprezach sporto-
wych, a ona sama coraz częściej 
staje na podium i zdobywa meda-
le. 

Ostatnim jej osiągnięciem jest 
złoty medal na IX Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Amatorów 
w maratonach MTB w kategorii 
drużyn mieszanych Mix w Otwoc-
ku. 

Burmistrz Paweł Kalinowski na 
spotkaniu z medalistką, pogratulo-
wał jej odniesionego sukcesu oraz 
życzył wielu kolejnych zwycięstw. 
Sportsmenka opowiadała o swo-

Kasia Pakulska z wizytą u Burmistrza
ich zmaganiach i planach na przy-
szłość. Nasza mistrzyni w sierpniu 
weźmie udział w Mistrzostwach 
Polski w Parach w Stężycy, we 
wrześniu – w Indywidualnych Mi-
strzostwach Skandia Maraton 
Lang Team, Lotto Poland Bike 

w Jeleniej Górze oraz we wrześniu 
w Gostynin Bike Tour, na który już 
teraz wszystkich zaprasza.

Ponadto w wakacje nasza ko-
larka planuje wyjechać do Bukowi-
ny Tatrzańskiej, aby obserwować 
Tour de Pologne i odbyć treningi.

Wszyscy jesteśmy dumni z osią-
gnięć Kasi Pakulskiej. Życzymy jej 
wielu dalszych sukcesów i obiecu-
jemy kibicować.

Sukcesem zakończyła się 
pierwsza edycja Gostynińskiego 
Biegu Zamkowego, której głów-
nym organizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Gostyninie. Miasto 
poproszone przez władze powiatu 
do współorganizowania imprezy 

z ochotą włączyło się w ten sporto-
wy projekt. Impreza była strzałem 
w dziesiątkę. 

Rywalizacje sportowe rozpoczęły 
przedbiegi przedszkolaków, uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów na 
dystansach od 60 do 800 m. Nato-
miast rolkarze pokonali dystans 3500 
m. Wiele emocji wywołał i ogromny 
doping wśród kibiców wzbudził bieg 

kobiet w szpilkach na dystansie 100 
m oraz wyścig wózkarzy na dystan-
sie 200 m. Kobiety rywalizowały 
o miejsca na podium. Nagrodami w 
tej kategorii były: nocleg w aparta-
mencie zamkowym z kolacją oraz 
śniadaniem dla dwóch osób (I miej-

sce), nocleg ze 
śniadaniem dla 
dwóch osób (II 
miejsce) oraz 
k o l a c j a  d l a 
dwóch osób (III 
miejsce). 

G ł ó w n y m 
punktem im-
prezy był bieg 
na 5 i 10 km, 
w którym wy-
startowali nie 

tylko mieszkańcy Gostynina, ale tak-
że Torunia, Bydgoszczy, Warszawy, 
Olsztyna oraz Kutna, Płocka i Łodzi. 
W sumie w obydwu biegach wystar-
towało ponad 200 osób. 

Organizatorzy zadeklarowali kon-
tynuowanie tej imprezy w latach ko-
lejnych i wpisanie jej w stały kalen-
darz imprez lokalnych.

Gostyniński Bieg Zamkowy

W sobotę, 18 czerwca, na zam-
kowym placu, gostyninianie mieli 
możliwość zaobserwować jak kilka 
trzyosobowych drużyn, walczy ze 
sobą na kolorowe kulki w specjal-
nie zbudowanej na tą okoliczność 
konstrukcji. Zebrane drużyny toczy-
ły ze sobą bitwę od samego rana, 
aż do godzin popołudniowych. 
Każdy uczestnik wyposażony był 
w odpowiedni strój ochronny, który 
gwarantował bezpieczeństwo oraz 
broń na kolorowe kulki. Nie brako-
wało uśmiechów, zabawy, ale i wi-
dać było wśród zawodników pod-
wyższoną adrenalinę i zaciętą ry-
walizację. Obecny na rozgrywkach 
Burmistrz, Paweł Kalinowski, został 
wtajemniczony w zasady małej ligi 
paintballowej i wziął udział w poka-
zowej części pojedynków.

Paintballowe potyczki pod zamkiem
Mała Liga Paintballu, na którą 

Klub Żeglarski Hals otrzymał ze 
środków miasta dofinansowanie 
z zakresu rozwoju sportu, wy-
startowała w maju br. i skupia wo-
kół siebie gostynińską młodzież 
chętną chętną uprawiać  ten nie-
banalny w naszym mieście sport. 
Jest dla młodych ludzi doskonałą 
alternatywą dla spędzania wol-
nego czasu przed komputerem 
czy bezczynnego siedzenia na 
blokowiskach. Mała Liga Paint-
ballu, to doskonały sposób na 
odreagowanie młodzieży po tru-
dach szkolnego życia. Mamy na-
dzieję, że rozgrywki paintballowe 
wpiszą się na stałe w sportowy 
kalendarz naszego miasta.

Piłka ręczna jest jedną z wielu 
dyscyplin, która ma szansę rozwi-
nąć się w naszym mieście, dlatego 
planowane jest utworzenie druży-
ny piłki ręcznej w Gostyninie.

W związku z powyższym 
27 maja br. w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył 
się pierwszy trening, który popro-
wadził trener płocki Michał Ziem-
bicki. W treningu wzięło udział 
47 zawodników, uczniów klas V 

i VI szkół podstawowych (rocznik 
2003 i 2004) i szkół gimnazjalnych 
(rocznik 2000-2002).

Trener nowo powstającego ze-
społu jest optymistycznie nasta-
wiony do dalszej pracy młodych 
sportowców i przekonany, że owo-
ce ich działań będą niedługo wi-
doczne na boisku. 

Patronat honorowy nad nowo 
powstającą sekcją piłki ręcznej ob-
jął Burmistrz Paweł Kalinowski.

Pierwszy trening sekcji piłki ręcznej
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Zapraszamy

W związku z licznymi zapytania-
mi mieszkańców odnośnie realizacji 
Budżetu Obywatelskiego informuję, 
iż władze Miasta czynią wszelkie 
możliwe starania, by zrealizować 
projekty wybrane przez mieszkań-
ców w konsultacjach społecznych.

W związku z powyższym, po raz 
kolejny wyjaśniamy, iż w dokumen-
cie - nad którym notabene pracowali 
wspólnie pracownicy Urzędu Mia-
sta, radne Rady Miejskiej Małgorza-
ta Rędzikowska-Mystkowska i Mag-
dalena Augustyniak oraz Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska pn. „Zasady 
i tryb przeprowadzenia konsultacji 
w sprawie Budżetu Obywatelskiego” 
będącym załącznikiem do uchwały 
w sprawie: przeprowadzenia na te-
renie Gminy Miasta Gostynina kon-
sultacji społecznych w sprawie Bu-
dżetu Obywatelskiego, znalazł się 
zapis mówiący o uzyskaniu zgód 
na budowę zgłaszanej inwestycji, 
od wszystkich współużytkowników 
wieczystych działek do dyspono-
wania gruntem do celów budowla-
nych. Okazuje się, że pozyskanie 
wymaganych oświadczeń współ-
właścicieli terenów należących do 
Spółdzielni Mieszkaniowych, na 
których miał być zlokalizowany pro-
jekt Budżetu Obywatelskiego, jest 
niemożliwe, albo stanowi poważny 
problem dla Prezesów Spółdzielni, 
którzy nie uzyskali wymaganych 
zgód od wszystkich mieszkańców.

Ponadto, odnosząc się do kwe-
stii weryfikacji zgłoszonych przez 
mieszkańców projektów, zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 146/2015 Bur-
mistrza Miasta Gostynina z dnia 
29 września 2015r., wyjaśniam, iż 
nie sposób w ciągu ośmiu dni robo-

czych, zweryfikować 20 projektów, 
szczególnie pod kątem uzyskania 
wszystkich niezbędnych opraco-
wań, pozwoleń, kosztorysów. Trze-
ba w tym miejscu zaznaczyć, że 
projekty zgłoszone przez mieszkań-
ców są zadaniami inwestycyjnymi, 
które jako zagadnienia wymagają 
szczegółowych uzgodnień. Niere-
alne jest, aby na etapie wstępnej 
i krótkiej weryfikacji, w 100% prze-
widzieć czy dane zadanie pomimo 
zabezpieczenia środków finanso-
wych na jego wykonanie, będzie 
mogło być zrealizowane zgodnie 
z przepisami prawa, tym bardziej, 
że treść złożonych oświadczeń 
przez Prezesów Spółdzielni Miesz-
kaniowych nie była przedmiotem 
weryfikacji.

W związku z powyższym, mając 
takie doświadczenia, w II edycji, 
w projekcie opracowywania zasad 
i trybu przeprowadzenia konsulta-
cji społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 rok, Bur-
mistrz Miasta Gostynina zapropono-
wał realizację projektów tylko na te-
renach stanowiących mienie Gminy 
Miasta Gostynina, nie obciążonych 
na rzecz osób trzecich. Przyjęcie 
tego rozwiązania wykluczyłoby sy-
tuacje, które mają miejsce podczas 
realizacji Budżetu Obywatelskiego 
w 2016 roku.

Kolejno przedstawiamy szczegó-
łową informację dotyczącą realizacji 
na dzień dzisiejszy projektów w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. Jak 
widać z przyczyn niezawinionych 
przez Burmistrza Miasta Gostynina 
i pracowników Urzędu Miasta, na 
chwilę obecną można realizować 
tylko niektóre projekty tj. przystanek 

Realizacja Budżetu Obywatelskiego

rekreacja oraz plac zabaw i siłownia 
plenerowa przy ulicy Bema.

- „Rynek bez barier” - wartość 
tej inwestycji może okazać się nie-
doszacowana z uwagi na to, że 
we wniosku nie wzięto pod uwagę 
bardzo istotnych dodatkowych ele-
mentów robót budowlanych, które 
powodują podrożenie tej inwestycji. 
Niezbędne jest zapewnienie po-
prawnego spływu wód opadowych 
z jezdni i związana z tym koniecz-
na przebudowa ścieków ulicznych 
tzw. rynsztoków. Ostateczne koszty 
tego zadania poznamy dopiero po 
wyłonieniu w przetargu konkretne-
go wykonawcy robót budowlanych. 
Koszty szacunkowe, określone 
przez wnioskodawcę projektu oby-
watelskiego, oraz każde inne sza-
cunki kosztorysowe - jak pokazuje 
doświadczenie w rozstrzyganiu 
przetargów na roboty budowlane - 
mogą na tym etapie okazać się bar-
dzo oddalone od cen ofert przetar-
gowych, a te z kolei również mogą 
mieć bardzo duży rozrzut. Dlatego 
najbardziej miarodajne jest określe-
nie możliwości wykonania zadania 
na podstawie oceny rzeczowo-ilo-
ściowej, a nie finansowej. Jeśli ten 
konkretny projekt obywatelski nie 
obejmował pełnego zakresu ro-
bót, które z uwagi na konieczność 
zachowania warunków technicz-
nych są niezbędne do wykonania, 
to należy przewidywać, że koszty 
wykonania takiego projektu mogą 
być wyższe od planowanych. Nie 
oznacza to, że projekt nie zostanie 
zrealizowany. Obecnie dla tego za-
dania wykonywany jest szczegóło-
wy opis przedmiotu zamówienia, 
wyłoniony zostanie wykonawca 

robót i niebawem zadanie wejdzie 
w fazę fizycznej realizacji. Jeżeli 
okaże się, że oferty przetargowe 
będą przewyższały zaplanowaną 
na to zadanie kwotę, to realizacja 
zostanie wykonana w okrojonym 
zakresie, np. o jedno przejście dla 
pieszych mniej.

Plac zabaw i siłownia plene-
rowa na Zalesiu oraz plac zabaw 
przy ul. Czapskiego - do dnia dzi-
siejszego Spółdzielnia Zalesie oraz 
Gostynińska Spółdzielnia Mieszka-
niowa nie pozyskały zgód wszyst-
kich współwłaścicieli nieruchomości 
zaproponowanych w projektach 
obywatelskich, które to zgody są 
niezbędne do uzyskania odpowied-
nich pozwoleń budowlanych.

Plac zabaw i siłownia plenero-
wa przy ul. Bema - dopiero w dniu 
24.05.2016r. doszło do podpisania 
umowy przez GSM, na podstawie 
której Burmistrz uzyskał prawo dys-
ponowania gruntem na cele budow-
lane dla w/w zadania.

„Przystanek Rekreacja” po 
uzyskaniu od Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Warszawie 
Delegatura w Płocku pozwolenia na 
prowadzenie robót budowlanych na 
terenie Zespołu Staromiejskiego, 
zostało złożone zgłoszenie w Staro-
stwie Powiatowym na prowadzenie 
budowy obiektów małej architektu-
ry. Jeżeli w ciągu 30 dni Starosta nie 
wniesie uwag do zgłoszenia możli-
we będzie przeprowadzenie postę-
powania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę i montaż 
urządzeń siłowni plenerowej.


