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Nie truj siebie i innych skorzystaj z dotacji na wymianę pieca
Burmistrz Miasta Gostynina zachęca do
składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła.
Istnieje możliwość uzyskania dotacji wynoszącej do 50% kosztów inwestycji jednak nie
więcej niż:
• 3.000,00 złotych na wymianę źródeł ogrzewania,
• 2.000,00 złotych na czynności związane
z wymianą.
Ta forma współpracy samorządu z mieszkańcami ma na celu ograniczanie niskiej emisji
na terenie naszego miasta.
Chcesz skorzystać ze wsparcia? - Zapoznaj
się z Uchwałą Nr 166/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
dostępną w zakładce Rada Miejska - Uchwały
2020, na stronie Urzędu Miasta.
W razie wątpliwości skontaktuj się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel.
24-236-07-41 do 24-236-07-47.
WAŻNE! Aby do dnia podpisania umowy
z miastem nie kupować pieca. Zakup możliwy jest dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku i podpisaniu umowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości; oświadczenie o posiadaniu kotła
niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012;
dokumentację fotograficzną potwierdzającą
posiadanie zamontowanego kotła niespełniającego normy, wykonaną przed jego de-

montażem; kopię umowy potwierdzającej
dostarczanie paliwa gazowego lub warunki
techniczne przyłączenia do sieci gazowej
(w przypadku wymiany kotła na piec gazowy).
UWAGA! Wnioski o dotację celową na wymianę źródła ciepła można składać w Urzędzie
Miasta od 22 maja do 30 maja br.

Kolejny krok w kierunku
modernizacji stadionu
Miło nam poinformować, że miasto przystępuje do realizacji długo wyczekiwanegozadania pod nazwą „Modernizacja MOSiR
w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”.
W dniu 20 stycznia br. burmistrz podpisał umowę, dzięki której Gmina Miasta Gostynina otrzyma dofinansowanie w kwocie 2 500 000,00 zł
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na zadanie inwestycyjne w ramach Programu
SPORTOWA POLSKA – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019.
8 maja zakończyło się postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na
I etap modernizacji stadionu do którego
przystąpiły dwie lokalne firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: „Hydropol” Sp. z o.o. z Gostynina z firmą „Ada - Light” z Bud Kozickich.
UMGostynin

Podpisanie umowy z wykonawcą pozwoli
przejść do realizacji budowy zaplecza socjalnosanitarnego oraz boiska treningowego wraz
z dojściami, dojazdami, niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym instalacją oświetleniową,
wodno-kanalizacyjną wykonywaną w miejscu

istniejących budynków gospodarczych i kortów tenisowych przewidzianych do rozbiórki.
Pod koniec przyszłego roku planowane jest zakończenie tego etapu modernizacji stadionu.
Łączny koszt tej inwestycji wyniesie
5.837.134,00 zł.
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Obchody Konstytucji 3. Maja
Konstytucja 3. Maja jest dla Polaków
szczególnie ważnym dokumentem. Uchwalona 229 lat temu była ustawą zasadniczą
pierwszą w Europie i drugą na świecie, po
Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zawarte w niej zapisy regulowały ustrój prawny
Rzeczypospolitej oraz wprowadziły zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiały chłopów pod ochroną państwa.
Konstytucja ta tworzyła ustrój Rzeczypospolitej tylko przez kilkanaście miesięcy, a po
jej upadku stała się symbolem marzeń o wolności państwa i jego obywateli.
Obchody rocznicy Konstytucji 3. Maja
zawsze odbywały się w sposób uroczysty,
przy uczestnictwie przedstawicieli władz
samorządowych, delegacji ze szkół, zakładów pracy, organizacji i instytucji. Jednak
w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia,
obchody tego święta przebiegały w sposób
symboliczny.
Wyjątkowa sytuacja spowodowała, że jedynie przedstawiciele samorządu miejskiego: Burmistrz Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder oraz
radny Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski
wraz z grupą mieszkańców naszego miasta
wzięli udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele
pw. Marii Panny Matki Kościoła.
Następnie delegacja samorządu miejskiego
udała się pod pomnik Jana Pawła II, tablicę
przy ul. Floriańskiej i pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego, celem upamiętnienia
tamtych wydarzeń.

Miejskie obiekty sportowe już czynne
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadził trzeci etap rządowego planu przywracania aktywności sportowej. Od 4 maja
otwarte zostały boiska wielofunkcyjne
typu Orlik przy ul. Ozdowskiego, ul. Bema
i ul. Sportowej oraz udostępnione zostały
korty tenisowe przy Miejskim Centrum Kultury i stadionie miejskim.
Jest to dobra wiadomość przede wszystkim dla klubów sportowych i stowarzyszeń,
które prowadzą zajęcia na świeżym powietrzu. Nadal jednak obowiązywać będą
zasady bezpieczeństwa takie jak zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz sprzętu
i urządzeń sportowych.
Od 18 maja zwiększony został limit osób,
które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych. Na boisku typu Orlik
może przebywać nie więcej niż 14 osób i 2
trenerów. Z kortu tenisowego mogą korzystać jednocześnie 4 osoby. Obowiązuje weryfikacja uczestników (imienna rejestracja
osób wchodzących na obiekty). Ponadto
umożliwiono organizację zajęć w obiektach
zamkniętych. W hali sportowej przy ul. Kutnowskiej równocześnie będzie mogło ćwiczyć 24 osoby i 2 trenerów.
Co istotne, treningi mogą odbywać się bez
maseczki, niemniej jednak do samego przyj2

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

ścia na obiekt należy zachowywać obowiązujące powszechnie zasady bezpieczeństwa.
Uwaga! Nie będzie można korzystać z szatni,
ani pomieszczań sanitarnych (tylko toaleta będzie dostępna) na udostępnionych obiektach.
Zachęcamy do korzystania z aktywności fizycznej która niesie ze sobą wiele korzyści dla

zdrowia. Pozwala utrzymać nie tylko dobrą
formę fizyczną, lecz także psychiczną.
Godziny otwarcia orlików: 15:00 – 21:00
Godziny otwarcia kortów: od godz. 16:00
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Sprzęt komputerowy
dla gostynińskich uczniów
•

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców
Westerplatte: 9 szt. laptopów, 9 szt. oprogramowania Office.
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV: 5 szt. laptopów, 5 szt. oprogramowania Office.
Projekt jest odpowiedzią na sytuację
w szkolnictwie, związaną z wprowadzeniem
stanu epidemii, a także stanowi realną pomoc

dla gostynińskich uczniów w nauce zdalnej
i nie dopuszcza do wkluczenia cyfrowego.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele
tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich
nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Z początkiem kwietnia Urząd Miasta otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o dofinansowanie zakupu komputerów w ramach projektu grantowego „Zdalna
Szkoła”. Gostynin pozyskał 69 800,00 zł ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów z szkół
podstawowych, którzy nie posiadają urządzeń
umożliwiających im realizację zdalnych lekcji.
I tak oto 7 maja dyrekcja trzech szkół odebrała
dostarczony sprzęt w postaci:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej: 5 szt. laptopów, 9 szt. tabletów oraz
5 szt. oprogramowania Office.

Znane są terminy egzaminów Nie
przedłużono
- ósmoklasisty, maturalnych
umowy z PKS
i zawodowych.
W dniu 24 kwietnia rząd poinformował, jak
funkcjonować będzie w najbliższym czasie
polska oświata. Uczniowie i uczennice przez
najbliższych kilkanaście dni nadal uczyć się
będą w systemie zdalnym. Szkoły w dalszym
ciągu pozostaną zamknięte.
Aczkolwiek od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor
zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie
stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Jest też
dobra wiadomość dla uczniów klas VIII szkół
podstawowych oraz maturzystów, którzy od
25 maja będą mieli możliwość korzystania
z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich
przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których będą zdawać egzaminy.
Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony
od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało także o terminach egzaminów.
Sprawdzian ósmoklasisty odbędzie się 16
- 18 czerwca. Termin dodatkowy (dla osób,
które z przyczyn od nich niezależnych, nie
mogły przystąpić do czerwcowych testów)
wyznaczono na 7 - 9 lipca. Wyniki egzaminu
ósmoklasiści poznają do 31 lipca.
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Na maturzystów, którzy w piątek - 24 kwietnia oficjalnie zakończyli rok szkolny, czeka spora
zmiana. W tym roku odwołane zostały egzaminy ustne. Absolwenci liceów i techników sprawdzą swoją wiedzę wyłącznie w sposób pisemny.
Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca
i potrwają do 29 czerwca. Termin dodatkowy
zaplanowano na 8 - 14 lipca. Wyniki matur mają
być znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy
odbędzie się 8 września, a jego wyniki ogłoszone zostaną do 30 września.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast
egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Mała ilość osób korzystających z miejskich przewozów komunikacji zbiorowej
była przyczyną nie przedłużenia umowy
z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o. o., która
wygasła 31 marca br.
Przewozy odbywały się na trasie Gostynin
– Zalesie linia komunikacyjna nr 1 oraz Gostynin – Kruk linia komunikacyjna nr 2.
Osoby zainteresowane aktualnym rozkładem jazdy, trasami przejazdu, ewentualnie
ich zmianami proszone są o zwrócenie się do
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o. o., znajdującego się
przy ul. 18 Stycznia 36 w Gostyninie, pod numerem telefonu: 24 235 20 46.

Egzaminy 2020
16-18 czerwca

Egzamin ósmoklasisty

8-29 czerwca

Egzamin maturalny bez egzaminu ustnego

22 czerwca - 9 lipca

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017)

17-28 sierpnia

Egzamin zawodowy (Formuła 2019)
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Gostynińskie żłobki i przedszkola
zostały otwarte

Burmistrz Miasta Gostynina podjął decyzję
o otwarciu miejskich przedszkoli, punktów
przedszkolnych, punktów opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 oraz klubu dziecięcego od
poniedziałku, 11 maja. Jest to finał działań
naszego samorządu, który dążył do podjęcia takiej decyzji, aby pomóc rodzicom, którzy nie mogą w inny sposób zapewnić opieki
swoim pociechom. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
służb mundurowych, pracowników handlu

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzice, którzy poinformowali (złożyli
wstępną deklarację) dyrekcję o zamiarze posłania dziecka do placówki zobowiązani są do
zapoznania się procedurami bezpieczeństwa
w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego
ze stanem epidemicznym w kraju oraz wypełnienie i podpisanie obowiązującej do proce-

dur deklaracji. Wszystkie procedury wynikają
z restrykcyjnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Otwarcie przedszkoli to efekt wielogodzinnych analiz i planowania działań miejskich
placówek przedszkolnych w czasie pandemii
koronawirusa. Chcemy tym samym pomóc rodzicom, którzy z różnych przyczyn nie mogą
zapewnić opieki swoim dzieciom.
Gostynińskie żłobki i przedszkola zostały w pełni zdezynfekowane. Zapewniliśmy
wszystkim placówkom niezbędne wyposażenie ochronne i dezynfekcyjne (płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni,
fartuchy i czepki, przyłbice, okulary ochronne,
maseczki chirurgiczne oraz rękawiczki jednorazowe). W każdym budynku są przygotowane wyodrębnione pomieszczenia (izolatka).
Każde dziecko przed wejściem do placówki
ma wykonywany pomiar temperatury.
Restrykcyjne wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki dotyczą
nauczycieli, dzieci oraz rodziców. Nie zastosowanie się do obowiązujących zasad może
skutkować nieprzyjęciem dziecka na zajęcia.
Każdy rodzic zobligowany jest do zapoznania
się z nowymi zasadami oraz do bezwzględnego ich stosowania. Dlatego jeszcze raz prosimy o przemyślane i odpowiedzialne decyzje.
Apelujemy do wszystkich rodziców o przestrzeganie wszystkich zasad sanitarnych obowiązujących w naszych placówkach. Zapewnicie
tym samym bezpieczeństwo swoim dzieciom,
rodzinom, ale również nam wszystkim.

Uwaga na kleszcze! - Sanepid ostrzega
Iście wiosenna pogoda sprzyja spacerom i odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Zwłaszcza w czasie pandemii chwile

spędzone w lesie są miłą odskocznią od
„nowej” codzienności. Prosimy jednak mieć
na uwadze ekspertów, którzy alarmują, że

kleszcze są już aktywne i przypominają, że
te małe pajęczaki są groźne, zarówno dla
ludzi, jak i zwierząt.
Wybierając się na spacer do lasu, parku
bądź na inne tereny zielone uważajmy na nie.
Po powrocie dokładnie oglądajmy swoje ciało - ukłucie kleszcza nie boli! Pamiętajmy też
o dzieciach. Kleszcze najczęściej można znaleźć tam, gdzie skóra jest najdelikatniejsza (na
rękach, nogach, głowie – na granicy włosów
i za uszami, w zgięciach stawów, w pachwinach oraz fałdach skórnych).
Kleszcze stanowią zagrożenie nie tylko dla
ludzi, ale także atakują psy i koty. Oglądajmy
dokładnie także skórę naszego pupila.
W Polsce do chorób przenoszonych przez
kleszcze należą: borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Chroniąc się przed KZM
można się zaszczepić!
Najczęstszym objawem boreliozy jest rumień, który możemy zaobserwować nawet
po kilku tygodniach od ugryzienia. Każdy
z niepokojących objawów należy skonsultować z lekarzem.
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Miasto wspiera
walkę z koronawirusem
Trudny czas pandemii, który dotyka każdego z nas, to ciężka próba charakteru.
W całym kraju organizowanych jest wiele
zbiórek pieniędzy, powstają cenne inicjatywy społeczne, by wesprzeć służbę zdrowia
w każdy możliwy sposób.
Nasz samorząd od początku tej kryzysowej sytuacji działa w sposób sprawy i zdecydowany.
Nie pozostał obojętny wobec spółki
ARION MED w Gorzewie, której przekazano
płyny dezynfekujące, rękawiczki, maseczki
oraz sprzęt potrzebny do walki z koronawirusem. To wsparcie z pewnością jest niewystarczające, jednak liczy się każdy gest, który
może pomóc w tym trudnym czasie.
Pomocy potrzebują także osoby starsze, dlatego Burmistrz Miasta Gostynina podjął decyzje o zakupie maseczek ochronnych dla gostynińskich seniorów. Pracownicy Urzędu Miasta
dostarczyli maseczki wszystkim mieszkańcom
powyżej 60 roku życia.
Dodatkowo pragniemy poinformować, iż
nie tylko władze miejskiej wspierają. Radni
miejscy, kierownictwo jednostek, przedstawiciele organizacji i osoby prywatne dobrowolnie przekazują swoje środki na poczet walki
z koronawirusem, wyrażając tym samym solidarność ze służbami medycznymi i wszystkimi osobami, które opiekują się mieszkańcami
w tym trudnym czasie.
Dziękujemy Państwu za każdą formę
wsparcia. Takie postępowanie dowodzi
faktu, iż Gostyninianie od zawsze potrafili

jednoczyć się w trudnych sytuacjach. Jesteśmy pewni, że wspólnymi siłami pokonamy
wszelkie przeciwności związane z pandemią
koronawirusa.

Pomoc dla GOSTYNIŃSKICH
PRZEDSIĘBIORCÓW
Burmistrz Paweł Kalinowski wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotował pakiet wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, którzy ze względu na pandemię
koronawirusa i wprowadzone zakazy i obostrzenia, zmuszeni byli zaprzestać lub znacznie
ograniczyć swoją działalność. Przedsiębiorcy
z terenu miasta mogą liczyć na odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatków
lub całkowite umorzenie.

2. W PRZYPADKU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:
• Na wniosek przedsiębiorcy istnieje
możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenie płatności na dogodne
raty. W przypadku pojawienia się zaległości (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach) rozważona zostanie możliwość umorzenia w całości lub części
raty podatku.

Oto proponowane formy wsparcia:
1. W PRZYPADKU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:
• Na wniosek przedsiębiorcy istnieje
możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenie płatności na dogodne raty. W przypadku pojawienia
się zaległości (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) rozważona zostanie możliwość umorzenia w całości
lub części raty podatku.

3. W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW
WYNAJMUJĄCYCH LOKALE NALEŻĄCE DO ZASOBU GMINY, KTÓRZY
ZOSTALI ZMUSZENI DO ZAMKNIĘCIA LOKALI:
• Na wniosek przedsiębiorcy istnieje
możliwość umorzenia opłat z tytułu
czynszu za wynajmowaną powierzchnię, z wyjątkiem opłat za media (woda,
ścieki, odpady komunalne, energia
cieplna).

UMGostynin

4. W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW
WYNAJMUJĄCYCH LOKALE NALEŻĄCE DO ZASOBU GMINY, KTÓRZY
NADAL PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ, ALE ZAISTNIAŁA
SYTUACJA ZNACZĄCO WPŁYNĘŁA
NA SPADEK ICH OBROTU:
• Na wniosek przedsiębiorcy istnieje możliwość ubiegania się o ulgę w opłacie
z tytułu czynszu za wynajmowaną powierzchnię, z wyjątkiem opłat za media
(woda, ścieki, odpady komunalne, energia cieplna).
UWAGA! powyższa propozycja dotyczy okresu związanego z pandemią i każdy
wniosek przedsiębiorcy rozpatrywany będzie indywidualnie.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Inwestycje drogowe w toku
Pandemia koronawirusa nie ma wpływu
na realizację inwestycji miejskich, a dokładniej drogowych. Jak możemy zaobserwować trwają prace przy ul. Kopernika, gdzie
wykonano kanalizację deszczową z wpu-

stami, rozebrano elementy drogowe i ustawiono krawężniki. Robiony jest też chodnik. Pozostanie do wykonania część ulicy
o nawierzchni asfaltowej z podbudową oraz
oznakowaniem. Planowany termin zakoń-

czenia prac, to 30 czerwca br., a koszt inwestycji wyniesie 355.223,80 zł.
Trwają także prace przy przebudowie ul.
Prusa i Kochanowskiego. Zrobiono chodnik
z kostki betonowej w ul. Kochanowskiego.
Wykonywane są prace przy rozbiórce chodnika z płyt betonowych oraz budowa nowego
z kostki betonowej w ul. Prusa. Pozostanie
do zrobienia nowa nawierzchnia jezdni. Zakończenie prac przewidziane jest do 31 października 2020 r. Koszt inwestycji wyniesie 1.409.033,40 zł.
Inwestycje wykonywane są dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków krajowych
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Od 23 maja otwieramy sezon na rowery miejskie, które są dostępne w wypożyczalni przy Zamku Gostynińskim.
Do dyspozycji mieszkańców oddanych
zostanie 10 rowerów dla dorosłych, 6
dla dzieci oraz dwie przyczepki.
Nie wprowadzamy żadnych zmian
jeżeli chodzi o regulamin wypożyczania gostynińskich rowerów miejskich.
Jednak bezpieczeństwo użytkowników
jest priorytetem dlatego zachęcamy do
przemieszczania się rowerami miejskimi
przy zachowaniu ostrożności i właściwej higieny. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia będziemy prowadzić dezynfekcję newralgicznych elementów
rowerów jak kierownice, siodełka, linki
oraz manetki. Jednoślady będą dezynfekowane przed każdym wypożyczeniem.
Zachęcamy do korzystania z wypożyczalni i spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
Martwisz się, że
zabraknie dla Ciebie
roweru? Zadzwoń
i zarezerwuj wcześniej tel. 24 236 07 33
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Kreatywni uczniowie
z gostynińskich szkół
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr
3 realizują, jak obecnie wszystkie szkoły w Polsce, naukę zdalną. Dla uczniów starszych, posiadających umiejętności informatyczne na
bardziej zaawansowanym poziomie, wyjście
poza ramy szkolne nie było trudnością, dlatego też bez większych problemów opanowali
obsługę platformy edukacyjnej, za pomocą
której, odbywa się obecnie nauka. Ci najbardziej potrzebujący otrzymali pomoc ze szkoły
w postaci tabletów. Na uwagę i podziw zasługują jednak dzieci młodsze, które poprzez
swoje prace wykonane właśnie podczas nauki
zdalnej pokazały, że posiadają wiele talentów,
które do tej pory były gdzieś skrywane.
Uczniowie swoimi pracami i pomysłowością zwrócili uwagę na to, że nauka na odle-

głość wcale nie musi być nudna, a kreatywnością dorównują najlepszym. Brawa dla
wychowawców za inspirację, a dla rodziców
za pomoc i zaangażowanie.
Miło nam poinformować, że uczeń SP 3
Aleksander Brząkalski z klasy III b otrzymał wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla dzieci i rodziców
„Stwórz dzieło sztuki” zorganizowanym
przez portal internetowy Miasto Dzieci.
Alek i jego mama stworzyli jedną z najpiękniejszych i najciekawszych kreacji, a ich
wspólna praca inspirowana dziełem Gustawa Klimta ,,Matka z dzieckiem” spodobała
się komisji konkursowej, która przyznała
laureatom wyróżnienie i nagrodę książkową.
Wielkie gratulacje!

źródło: Anna Pakulska SP1/ Mirosława Pietrzak SP3
UMGostynin
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XXI Sesja Rady Miejskiej

go dzień złożenia formularza i oświadczenia
oraz porównać je ze styczniem 2020 r.
Zwolnienie stosuje się za kwiecień, maj
i czerwiec 2020 r. i nie dotyczy ono powierzchni handlowej powyżej 2.000 metrów
kwadratowych.

Uchwałę dotyczącą zwolnienia z podatku
od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których sytuacja finansowa się pogorszyła z powodu negatywnych konsekwencji
ekonomicznych wynikających z pandemii,
Rada Miejska przegłosowała 11 głosami,
dwie osoby były przeciw. Uchwała obowiązuje do 30 czerwca br.
W myśl tej uchwały zwalnia się z podatku
od nieruchomości grunty, budynki i budowle
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców - podatników podatku od nieruchomości, będących w trudnej sytuacji finansowej
w związku z Covid-19.
Spadek przychodów o co najmniej 30%
uważa się za pogorszenie płynności finansowej. Przedsiębiorca przy ustalaniu tej płynności zobowiązany jest przyjąć dane finansowe
z dowolnego miesiąca z okresu od 1 marca
2020 r. do końca miesiąca poprzedzające-

Istotnym tematem poruszonym na sesji
była opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad takimi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gostynina na 2020 rok.
Gmina Miasta Gostynina w tym temacie
wspiera się współpracą z organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest
ochrona zwierząt, a także zapewnia opiekę
lekarza weterynarii.
Należy wyjaśnić, że za bezdomne uważa się
zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia
ich właściciela bądź opiekuna.
Koszty realizacji Programu w całości są pokrywane przez Gminę Miasta Gostynina.
Na sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zby-
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cie nieruchomości - czterech działek o nr:
4006/1, 4011/3, 4008 i 4010, znajdujących
się przy ul. Broniewskiego i Kutnowskiej,
o łącznej powierzchni 0,6110 ha.
Uchwała jest odpowiedzią na wniosek złożony do Urzędu Miasta przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dotyczył on
sprzedaży tego terenu z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w dziale Inwestycji MTBS pod numerem
24 235 24 83 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Na wniosek Burmistrza Miasta Gostynina
Rada Miejska uchwaliła zmiany w budżecie
miasta dotyczące przeznaczenia środków finansowych w kwocie 49 000,00 zł na naprawy w budynku pływalni miejskiej. Dotyczą
one awarii oprzyrządowania hydraulicznego
i elektrycznego odpowiadającego za filtrowanie wody. Naprawa jest konieczna, gdyż szesnastoletnia eksploatacja spowodowała awarię
systemu uzdatniania wody niecki rekreacyjnej.
Zabezpieczono również środki finansowe dla
Przedszkola nr 5, w wysokości 29.900,00 zł.
Pieniądze zostały przeznaczone na: naprawy,
konserwację, zakup materiałów dydaktycznych, a także wyposażenie sal i placu zabaw.
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30 kwietnia w sali kolumnowej Zamku
Gostynińskiego odbyła się XXI Sesja Rady
Miejskiej VIII kadencji, podczas której radni
podjęli szereg uchwał, zachowując wymagane podczas pandemii koronawirusa zasady
bezpieczeństwa.
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