
    PROTOKÓŁ  NR  LVII/2014

        z posiedzenia nadzwyczajnej LVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji,
                                                         z dnia 13 listopada 2014 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 13

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 17.30, a zakończono o godzinie 18.00.

Do punktu 1

Otwarcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – witam Państwa bardzo serdecznie.
Otwieram obrady nadzwyczajnej LVII sesji Rady Miejskiej. Witam wszystkich Państwa jeszcze raz.

Do punktu 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała proponowany porządek
sesji.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:
                         za – 13                           przeciw – 0                      wstrzymało się – 0
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami
     pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
     na 2015 rok."
4.  Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014.
5.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
     30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.
6.  Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami



pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015
rok."

Wiceburmistrz Jadwiga Kaczor – jak co roku, o tej porze, przedstawiamy Państwu ten projekt
uchwały. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze
zadań publicznych i uchwalenie przez Radę Gminy rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.  Program współpracy prezenuje  politykę  jednostki  samorządu  terytorialnego  w
zakresie współpracy z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w nadchodzącym 2015 roku. Program ten stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej
współpracy i  zapewnia realizację  zasad partnerstwa i  jawności  w zakresie  wykonywania  zadań
publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt rocznego programu współpracy miasta
Gostynina  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego podlega konsultacjom społecznym. Program został opublikowany na stronie
Urzędu Miasta. W sprawie projektu programu zgłosił się pan Jacek Tomczak prezes Stowarzyszenia
Abstynenckich Rodzin "Przystań Życia", nie wniósł żadnych uwag. Inne organizacje również nie
wniosły  żadnych  uwag.  Przedstawiony  Państwu  program  zawiera  określenie  celu  programu,
przedmiotów współpracy, ich zasad i priorytetowych obszarów tj. współpracy w zakresie pomocy
społecznej,  profilaktyki  zdrowia,  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego,  przeciwdziałania
patologiom  społecznym,  współpracy  w  zakresie  kultury,  sportu,  turystyki,  ekologii  i  ochrony
środowiska,  także  w  zakresie  działań  dla  niepełnosprawnych.  Określone  są  również  formy tej
współpracy i szczegółowo jest to opisane w projekcie tego programu, który stanowi tu załącznik do
uchwały.  Wobec powyższego z uwagi na obowiązujące przepisy,  proszę Państwa o podjęcie tej
uchwały.

Radni nie zgłaszali pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
                        za – 13                        przeciw – 0                     wstrzymało się – 0

UCHWAŁA  NR  267/LVII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – jeszcze na koniec kadencji zaszła konieczność dokonania
małych zmian w budżecie miasta. Przedstawiliśmy w związku z tym projekt uchwały, w którym
proponujemy  dokonać  zmian  zarówno  w  planie  dochodów,  jak  i  wydatków  budżetowych.  Po
dokonaniu, których dochody budżetu ogółem zwiększą się o łączną kwotę 11 tys 390 zł tj. o saldo
zwiększenia i zmniejszenia planu, zwiększając o tę kwotę dochody bieżące. Również ta kwota to
jest 11 tys 390 zł, większy plan wydatków budżetowych ogółem, w tym plan wydatków bieżących.
Plan dochodów zwiększy się o kwotę, która stanowi różnicę zmniejszenia planu dochodów o kwotę
52 tys 350 zł z tytułów wpływów z usług świadczonych przez stołówki szkolne oraz ze zwiększeń o
kwotę 600 zł z tytułu darowizny pieniężnej, przekazanej przez PZU na rzecz Gimnazjum nr 1 z
przeznaczeniem na modernizację monitoringu w tej  placówce.  Z drugiej  kwoty zwiększającej  z
tytułu  dotacji  celowej  o  kwotę  63  tys  140  zł  na  realizację  projektu  pod  nazwą  "Rozwijanie
umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie". Z tych środków na rok
2014 zgodnie z harmonogramem należy przyjąć do budżetu plan wydatków w kwocie 10 tys 790 zł.



Ten  plan  zostanie  zwiększony  w  Gimnazjum  nr  1  z  przeznaczeniem  na  wdrożenie  projektu
"Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach
Programu  ERASMUS+,  Akcja  2.  Jest  to  nowy  program  Unii  Eropejskiej  na  lata  2014-2020,
program  na  rzecz  edukacji  szkoleń  młodzieży  i  sportu.  Program  ten  realizowany  będzie  w
Gimnazjum  nr  1  przez  trzy  lata  i  całkowity  koszt  projektu  wynosi  157  tys  850  zł.  Również
przedstawioną Państwu uchwałą przenosimy do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie
Finansowej  zadania  inwestycyjne  tj.  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 oraz drugie zadanie likwidacja
barier  architektonicznych  dla  uczniów  niepełnosprawnych  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  w
Gostyninie, w związku z kontynuacją tych zadań w kolejnych latach.

Radni nie zgłaszali pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
                         za – 13                       przeciw – 0                      wstrzymało się – 0

UCHWAŁA  NR  268/LVII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30
grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – konieczność podjęcia zmian w tej uchwale jest również
bardzo  ważna.  Oprócz  zmian  wprowadzonych  projektem  uchwały  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej  na  lata  2014-2022,  wprowadzono  też  zmiany  przyjęte  dwoma  wydanymi  w
październiku  zarządzeniami  Burmistrza,  które  zwiększyły  plan  dochodów  i  wydatków
budżetowych. Zarządzeniem nr 91/2014 z dnia 17 października 2014 roku plan dochodów ogółem
w tym plan dochodów bieżących oraz plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących został
zwiększony o kwotę 887 tys 480 zł. Następnie zarządzeniem nr 93/2014 z dnia 30 października
2014 roku plan dochodów ogółem w tym plan dochodów bieżących oraz plan wydatków ogółem i
plan dochodów bieżących został  zwiększony o kwotę 8 tys  335 zł.  To są środki  pochodzące z
dotacji na zadania zlecone, własne, bieżące. Również dostosowaliśmy projekt uchwały budżetowej
do uchwały budżetowej na 2015 rok i w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata  2015-2022  dostosowano  kwoty  ujęte  w  projekcie  uchwały  budżetowej.  W  wykazie
przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dostosowano  kwoty  łącznych  nakładów
finansowych, limitów w latach 2014-2017 oraz limity zobowiązań do danych ujętych w projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Radni nie zgłaszali pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:
                         za – 13                       przeciw – 0                      wstrzymało się – 0

UCHWAŁA  NR  269/LVII/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak –  wyczerpaliśmy  porządek
dzisiejszej sesji i zamykam obrady LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Spisały:
A. Piechocka
E. Cierpikowska

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Jolanta Syska - Szymczak

                            


