
                                                  PROTOKÓŁ NR LI/2017

     z posiedzenia LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie -
                          VII kadencji z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Stan – 15
Obecni – 8

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 20:35, a zakończono 21:15

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  -Witam  Pana  Burmistrza,  witam  Panią
Burmistrz, witam Panią Skarbnik, witam Pana Mecenasa, witam media, witam Panią z Biura Rady,
koleżanki i kolegów radnych stwierdzam, że mamy kworum i możemy rozpocząć posiedzenie. W
dniu wczorajszym wpłynął wniosek pana Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego porządku.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

                Za – 8                      Przeciw – 0             Wstrzymało się – 0

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia

29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
4. Zamknięcie obrad.



Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę  Nr 254/L/2016 Rady Miejskiej  w Gostyninie z
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-
2026.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – To była konieczność zwołania tej sesji przed terminem
sesji zwyczajnej. W wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej w przedsięwzięciu Sprawność, kompetencja, satysfakcja, wysoka jakość obsługi klienta
w pięciu  jednostkach samorządu terytorialnego z regionu płockiego i  gostynińskiego w limicie
zobowiązań nie była wstawiona kwota łącznych nakładów. Podczas badania uchwały, która została
podjęta w grudniu na lata 2017- 2026 Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła nam uwagę, że
należy naprawić ten załącznik i należy to zrobić do dnia 31 stycznia 2017 roku, ponieważ nasze
uchwały zostaną przedstawione do opinii na kolegium w Warszawie. Stąd dokonujemy tej zmiany.
W  związku  z  tym,  że  kredyt  jaki  gmina  miała  zaciągnąć  w  kwocie  5.000.000,00  zł.  został
zaciągnięty w mniejszej wysokości został  podpisany na koniec grudnia z bankiem aneks,  jeżeli
chodzi o harmonogram spłaty tych rat, również dokonujemy dostosowania do tego harmonogramu
w  poszczególnych  latach,  a  w  związku  z  tym  wiążą  się  inne  zmiany:  jeżeli  chodzi  o  kwotę
wydatków w latach 2020-2022, natomiast kwota długów w latach 2016-2021 dosyć szczegółowo
jest to opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W § 1  punkt 3 otrzymuje brzmienie
upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań...

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Przy przenoszeniu do wersji elektronicznej do naszego
programu ,, BESTIA’’, gdzie pan Przewodniczący nam podpisuje te uchwały swoim podpisem. Przy
kopiowaniu przesunęły się punkty. Drugi punkt, który brzmi: 
Upoważnia  się  Burmistrza  Miasta  do  przekazania  uprawnień  kierownikom  jednostek
organizacyjnych  do  zaciągania  zobowiązań,  o  których  mowa  w  ust.1  pkt  2.  podczas  tego
przenoszenia też nadał się punkt 1 i nie zostało to zauważone i stąd też tutaj to poprawiamy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Jak brzmi autopoprawka tej uchwały?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Punkt 3 § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja  w roku budżetowym i w latach następnych jest

 niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  i z których wynikające płatności

 wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

    organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt 2.

    Tutaj gdzie jest obecnie punkt 2 przy przenoszeniu wskoczyła jedynka zostało to niezauważone



 i uchwała poszła elektronicznie z dwoma punktami pierwszymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Nie wiem jaki jest właściwy tekst uchwały?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska -  To jest właściwy tekst uchwały taki, jaki przedstawiłam
tutaj. W treści tych punktów nie zmieniło się nic. Gdzie jest punkt 2 był punkt 1. Były dwie 1. I taki
poszedł elektronicznie.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  – Pytamy
czemu w tym § 3 w punkcie 3 dopisuje się uprawnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań
finansowych tak samo jak kierowników jednostek organizacyjnych.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Taki punkt był w uchwale pierwotnej. Przy przenoszeniu
z programu Excel do programu Bestia, który przekazujemy elektronicznie te uchwały zaistniał błąd.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  -My mówimy o Wieloletniej Prognozie Finansowej, a nie
mówimy o uchwale budżetowej.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska -  Te  zapisy  były  w  uchwale  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej przy uchwalaniu  budżetu, tylko jak przeniosło z Ecella do elektronicznej wersji, gdzie
pan Przewodniczący podpisuje i wysyłamy elektronicznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
miejsce dwójki wskoczyła jedynka i tak poszło elektronicznie.

Adwokat Konrad Wypych – Uchwała została podjęta prawidłowo?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Tak.

Adwokat Konrad Wypych – Uchwała nas wiąże, to co tu zmieniać. Wersją uchwały jest ta wersja
papierowa podpisana przez pana Przewodniczącego.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Jest jeszcze wersja elektroniczna.

Adwokat Konrad Wypych – Myślałem, że jest błąd w tej  pierwotnej uchwale, to by miało sens.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –W  papierowej  jest  wszystko  dobrze  tylko  w
elektronicznej.

Adwokat Konrad Wypych  – Jeśli wersja papierowa jest w Biurze Rady podpisana przez pana
Przewodniczącego, to nie ma co tutaj zmieniać. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Obowiązkowo przekazuje się wersją elektroniczną.



Adwokat Konrad Wypych  – No dobrze przekazujemy, to co zostało podjęte. A nie można tego
jeszcze  raz  wprowadzić,  skorygować,  nie  ma  tam edycji  jakiejś.  Nie  ma  jakiegoś  świadczenia
nieprawdy, bo uchwała została podjęta.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Bo już jest rok zakończony. W grudniu zostało przesłane.
Taką dostaliśmy sugestię, żeby w ten sposób to naprawić.

Adwokat Konrad Wypych – Nie ma co naprawiać, bo zmieniamy uchwałę nadajemy brzmienie,
które dokładnie jest takie same.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Jest jedyne wyjście, że cały punkt trzeci
wykreślamy, bo wtedy będzie zmiana uchwały.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  Kto  będzie  realizował  przedsięwzięcia  określone  w
załączniku Nr 2?

Adwokat Konrad Wypych – Te postanowienia są potrzebne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Skoro my upoważniliśmy Burmistrza do
zaciągania do jakiej wysokości?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Do 2.000.000,00 zł, ale to w uchwale budżetowej. A to
jest  inne  upoważnienie.  Zgodnie  z  sugestią  RIO,  żeśmy to  zrobili,  bo  w wersji  elektronicznej
poszły dwa punkty pierwsze.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – A co się stanie jak, to nie zostanie poparte pani Skarbnik?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – To może stawać na collegium i mogą uchylać.

Adwokat Konrad Wypych – Nie mogą uchylić, bo to jest uchwała i jest prawidłowa. Przecież
Rada  nie  podejmuje  uchwał  w wersji  elektronicznej?  Nie  ma  nawet  takiej  możliwości.  Wersja
papierowa jest uchwałą i nie możemy tego uchwałą zmienić. Wersję papierową mamy podpisaną
przez pana Przewodniczącego?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Tak. Jest opublikowana na BIP-ie. W wersji papierowej
jest wszystko dobrze.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Musimy wykreślić ten punkt trzeci.

Adwokat Konrad Wypych – Tej zmieniającej.



Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  Tej  dzisiejszej.  Upoważnienia  zostaną  tylko  z
przedstawionego projektu.

Adwokat Konrad Wypych – Autopoprawką to jest kwestia sceniczna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – 

WNIOSEK: Kto jest za tym, żeby ten punkt trzeci wykreślić?

Za przyjęciem wniosku głosowano następująco:

      Za- 8                      Przeciw – 0                      Wstrzymało się – 0

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W związku z tym wniosek został przyjęty
przez Radę § 1 otrzymuje brzmienie:

W uchwale nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2026 otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcie do Wieloletniej  Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Punkt 3 wykreślamy.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Chciałabym
dopytać  o  objaśnienie,  czy  to  nie  powinno  być  bardziej  szczegółowo  np.  że  w  2020  roku
skorygowano pozycję mamy wymienione, ale nie mamy na jakie kwoty. Dobrze by było wiedzieć
wszystko od początku do końca. My teoretycznie głosujemy nad czymś, czego nie widzimy. 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Nie macie państwo załączników do uchwały?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Może samo
głosowanie, jak dostaniemy uzupełnienie przenieśmy na jutro. Jutro też jest komisja.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Ponieważ kredyt był zaciągnięty o mniejszą kwotę nie na
5.000.000,00 zł jak był planowany tylko o 600.000,00 zł mniej i o tą kwotę korygujemy te pozycje,
które tutaj zostały wymienione. W poszczególnych latach, jeśli chodzi o spłaty z harmonogramu w
2020 roku o kwotę 246.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 84.000,00 złotych, w 2022 roku na kwotę



270.000,00  zł.  Zwiększamy  wydatki  budżetowe  ogółem  o  600.000,00  zł.  w  tym  wydatki
majątkowe,  jeśli  chodzi  o  pozycję  2.2  i  te  600.000,00 zł.  w pozycji  11.5  stanowią  jako nowe
wydatki  inwestycyjne  i  o  600.000,00  zł.  pomniejszamy wynik  budżetu  w  kolumnach  trzy.  W
związku z tym, że kredyt został zaciągnięty w niższej wysokości niż został planowany, nieznacznej
zmianie  uległy  wskaźniki  spłaty  zobowiązań  i  w  2020  roku  skorygowano  wydatki,  limit
zobowiązań  z  faktycznymi  wydatkami  na  programy  unijne.  Ogólnie  o  te  600.000,00  ulegają
zmianie te, które są objęte w objaśnieniach. Uległ harmonogram spłat tego kredytu o te 600.000,00
zł.  to w tych latach jak mówiłam 240.000,00 zł,  84.000,00 zł,  270.000,00 zł  ulegają obniżeniu
spłaty kredytu.

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Robacki – Wypada nam tylko uwierzyć pani Skarbnik na
słowo, bo nie mamy dokumentów.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Ja mam swój mogę pokazać?

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Robacki – W efekcie jakby chciał  to podsumować,
jakie korzyści z tego są?

 

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Mniejsze zadłużenie, nieznacznie wskaźniki limitu spłaty
zobowiązań w latach.

Radny Zbigniew Chorążek – To zostało podjęte po naszej uchwale budżetowej.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  – Tak. Budżet był  29 grudnia,  a zapadła decyzja,  że o
600.000,00 zł. kredyt będzie mniejszy zaciągnięty niż był planowany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czy są pytania do tego projektu?

Radny Zbigniew Chorążek –  Trochę jesteśmy postawieni  przed  takim faktem dokonanym na
szybko. Nagle okazuje się, że mamy mniejszy kredyt, więcej pieniędzy. Ja mam ochotę głosować
przeciwko tej uchwale.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Kredyt zaciągamy  na planowany deficyt. W związku z
tym,  że  chociażby nie  była  wykonana  inwestycja  oświetlenie  uliczne  w  kwocie  600.000,00  zł
Burmistrz uznał, żeby nie zadłużać nadmiernie miasta o tą kwotę mniej zaciągniemy tego kredytu.

Radny Zbigniew Chorążek – Mówię o samej informacji do radnych, później dziwicie się państwo,
że nie mamy zaufania do tego co mówicie - dostajemy taką informację. Ja się średnio czuję z tym,
że mam teraz głosować za czymś do czego nie ma załączników.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska - Ten aneks z dniem 31 grudnia został podpisany czyli po
sesji.



Radny Zbigniew Chorążek – A dzisiaj mamy który?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – To normalnie byśmy stawiali na zwyczajną sesję na 31
stycznia, żeby nie przygotowywać następnego projektu, to ujęliśmy to i dostosowaliśmy do stanu
faktycznego. Uchwała wraz z załącznikiem jest przesłana do Biura Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – Mailem też jest przesłane do wszystkich
radnych. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały z autopoprawką bez punktu 3. 

 Za podjęciem  uchwały ze zmianami głosowano następująco:

            Za- 4                                     Przeciw – 0                              Wstrzymało się – 4

UCHWAŁA Nr 254 / L / 2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – Zamykam obrady LI sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                    Andrzej Robacki


