PROTOKÓŁ NR XI/2011
z posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VI kadencji,
odbytej w dniu 11 sierpnia 2011 roku.
Stan – 15
Obecni – 10
Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1800, a zakończono o godzinie 1820.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak otworzyła obrady XI
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. Powitała pana Włodzimierza
Śniecikowskiego Burmistrza Miasta , panią Bożenę Sokołowską Skarbnika Miejskiego, panią
Wiesławę Pilichowicz Asystenta Burmistrza ds. Finansowych,
wszystkich radnych
przybyłych na obrady oraz panią z Biura Obsługi Rady Miejskiej.

Do punktu 2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała proponowany
porządek posiedzenia.
Nie zgłaszano uwag i zmian do porządku posiedzenia.
Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 10 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Porządek przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 –
2045.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska omówiła projekt uchwały. Przedstawiliśmy państwu
projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową na 2011 rok, w której proponujemy
dokonać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie przychodów. W
wyniku proponowanych zmian, dochody ogółem zmniejszą się o łączną kwotę 1.004.989 zł.
kwota ta stanowi per saldo środków zmniejszających i zwiększających plan dochodów.

Dochody bieżące budżetu zwiększą się o kwotę 168.606 zł. natomiast dochody majątkowe
zmniejszą się o kwotę 1.173.595 zł. Następnie wydatki budżetu zwiększą się ogółem o łączną
kwotę 190.606 zł. w tym wydatki bieżące o kwotę 81.860 zł. oraz wydatki majątkowe
zwiększą się o kwotę 108.746 zł. Następnie w wyniku powyższych zmian nadwyżkę budżetu
zmniejszamy o kwotę 265.595 zł. do kwoty 0 zł. i ustala się deficyt w wysokości 930.000 zł
Po zmianach ustala się przychody budżetu w wysokości 5.797.880 zł. Zwiększamy limit
zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 265.595 zł. tj. do kwoty 2.095.595 zł.
Ustalamy limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w kwocie 930.000 zł. W § 11 uchwały budżetowej po punkcie 6 dodaje się
punkt 7, w którym upoważnia się burmistrza do zaciągania pożyczek na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu do wysokości 930.000 zł. Jeżeli chodzi o dochody - zmiany
spowodowane są głównie zwiększeniem planu z tytułu dotacji celowych w łącznej kwocie
81.860 zł. w tym kwota 63.000 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Przeznaczona jest na realizację zadania „Krok do przodu”, które będzie realizowane na
podstawie umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” i o tę kwotę zwiększamy plan wydatków w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Następna kwota dotacji to 18.860 zł. są to środki
dotacji celowej przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. usunięcie i
unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina. Ta kwota zwiększy wydatki bieżące,
które będą poniesione w związku z odbieraniem od zainteresowanych mieszkańców eternitu a
następnie jego utylizacją. Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu
wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 21.000 zł., z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat podatków i opat oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w
łącznej kwocie 2.646 zł., z tytułu różnych dochodów w kwocie 5.500 zł., z tytułu zwrotu
kosztów zastępstwa procesowego, wynajmu sali w kwocie 6.800 zł., z tytułu opłaty
produktowej w kwocie 5.600 zł., następnie z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy
na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenów szkół o kwotę 7.200 zł. oraz o
kwotę 60.000 zł. zwiększą się dochody z tytułu zatrzymania wadium, które przepadło firmie,
która przystąpiła do przetargu, a nie dopełniła obowiązku dostarczenia dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na budowę boisk sportowych
Orlik 2012. Firma nie zgadzała z tym , że wadium przepada i oddała sprawę do sądu, teraz
jest wyrok na naszą korzyść. Oprócz wymienionych przy dochodach planu wydatków
bieżących proponujemy zwiększyć o kwotę 108.746 zł. wydatki majątkowe związane z
budową dróg gminnych i modernizacją chodników. Po dokonaniu proponowanych zmian
zmianie ulegną załączniki do uchwały budżetowej, o numerach 1, 2, 2a, 2b, 3, 12, 13.
Proponujemy również wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne w załączniku pod nazwą,
wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok, pod nazwą „Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania etażowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w komunalnym budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 20a” oraz drugie zadanie „Remont budynku
komunalnego mieszkalnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul.Kościuszkowców 2” , na
pierwsze zadanie przeznaczymy kwotę 200.000 zł… i na drugie zdanie inwestycyjne 50.000
zł. i środki na oba zadania będą pochodzić z przeniesienia planu z wydatków na zadanie
inwestycyjne - termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych. Również proponujemy
przesunąć środki w kwocie 70.000 zł. na wydatki związane z utworzeniem placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 3, z zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie terenów szkół.
Ogłoszone zostało postępowanie na udzielenie zamówienia na wykonanie tego zadania i
okazało się, że brakuje nam środków, aby zrealizować to zadanie w tym roku. Brakuje 70.000

zł. stąd proponowana zmiana. W załączniku nr 5 niniejszej uchwały pod nazwą wydatki na
zadania inwestycyjne w dziale drogi gminne rozbiliśmy plan wydatków na poszczególne
zadania inwestycyjne, również rozbiliśmy w oświacie w dziale szkoły podstawowe na dwa
zadania inwestycyjne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak- poprosiła o zadawanie pytań.
Radna Lidia Pawikowska zadała pytanie czy to będzie plac zabaw, czy miasteczko
rowerowe.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski odpowiedział, że to są place zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3, bardzo atrakcyjne publiczne place
zabaw dla wszystkich dzieci z miasta.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak- odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
UCHWAŁA NR 61/XI/2011 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski poinformował, że jest to pożyczka z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która po wykonaniu
zadania w części będzie od razu umorzona.

Do punktu 4
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045.
Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska poinformowała, zmiany które zmieniają uchwałę
budżetową są odzwierciedlone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2045.
Radni nie zgłaszali uwag i pytań.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak- odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
UCHWAŁA NR 62/XI/2011 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5
Sprawy różne.
Radni nie zgłaszali pytań.

Do punktu 6
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak- poinformowała, iż zamyka
obrady XI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VI kadencji.
Spisała:
E. Cierpikowska.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jolanta Syska – Szymczak

