
Protokół Nr LV/2017 
z posiedzenia nadzwyczajnej LV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji

z dnia   30 marca 2017 roku. 

Stan – 15
Obecni –11
Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  17.00,  a  zakończono o  godzinie
17.25.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady LV nadzwyczajnej sesji
Rady  Miejskiej  VII  kadencji.  Witam  Pana  Burmistrza  Pawła  Kalinowskiego,  witam  Zastępcę
Burmistrza Halinę Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Panią Sekretarz
Hannę  Adamską,  witam  Pana  Adwokata  Konrada  Wypycha,  Pana  Dyrektora  Michała  Łosia,
Naczelnik  Wydziału  GKOŚRiL  Panią  Izabelę  Chmiel  vel  Chmielecką,  witam  wszystkich
zaproszonych gości,  witam koleżanki  i  kolegów radnych,  witam media,  pracownice  biura  rady
miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Porządek wszyscy Państwo otrzymali, czy
są uwagi do porządku?

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –   Panie  Przewodniczący,  zgodnie  z  sugestią,  proszę  o
wprowadzenie  do  dzisiejszego  porządku  obrad  uchwały  dotyczącej  wyrażenia  zgody  na
bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Poproszę o krótkie uzasadnienie.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski  odczytał uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – treść uzasadnienia stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –  Panie Burmistrzu dopytam jeszcze, czym
jest uzasadnione, takie tępo wprowadzenia tej uchwały na dzisiejszą sesję nadzwyczajną, czy nie
mogłaby iść na sesję zwykłą po zaopiniowaniu komisji?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chmiel vel Chmielecka  - Tutaj nie ma
jakiegoś pośpiechu, przy okazji, ponieważ wniosek wpłynął już jakiś czas temu od spółki ENERGA
OPERATOR,  generalnie  jest  tutaj  cel  publiczny,  w  rozumieniu  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami budowa i utrzymanie tych urządzeń, służących do przesyłania i dystrybucji w
tym przepadku energii elektrycznej, jest to w zadaniu tej spółki, wydaje się tutaj zasadnym, żeby



zbyć  nieruchomość  na  własność  spółki,  w  związku  z  tym  będzie  podatek  od  nieruchomości,
dochody dla gminy. Nieruchomość nie jest duża i innym celom nie będzie służyła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Rozumiem to, tylko zgodnie ze statutem
sesja nadzwyczajna wymaga wyjątkowej sprawy i wyjątkowego terminu.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Z informacji, którą uzyskałem prawdopodobnie od Pana,
Pan Przewodniczący stwierdził, że pod dzisiejsze obrady uchwałę można wprowadzić.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ponieważ nie mogłem zmienić już porządku
obrad, gdyż był podpisany i wysłany, przekazałem informację, że jeżeli Rada dzisiaj wyrazi wolę, a
musi to wyrazić poprzez przynajmniej 8 głosów „za” w głosowaniu, to wówczas wprowadzimy tą
uchwałę do porządku, a jeżeli nie, to zostanie ona przeniesiona na komisję i następną sesję.  

Radny  Stanisław  Pieniążek –  Chciałem  zabrać  głos  w  tej  sprawie,  mianowicie  wiele  osób
obecnych na tej sali wie, że aktualnie w komisji sejmowej trwają pracę nad zmianą ustawy – prawo
energetyczne  i  najprawdopodobniej  do  końca  roku,  będą  zmiany  dotyczące  między  innymi
użytkowania  energii  elektrycznej,  jak  również  zasilania,  nie  tylko  obiektów  publicznych,  ale
również urządzeń, które służą oświetlaniu miast.  Miasto najprawdopodobniej nie opiniowało tych
zmian i inne miasta sąsiednie nie opiniowały, ja przesłałem te dane do komisji sejmowej,  a myślę,
że  byłaby  to  w  najbliższej  przyszłości  karta  przetargowa  do  wymiany  np.  działki  na  rzecz
oświetlenia,  którego  właścicielem  jest  ENERGA OPERATOR   w  naszym  przypadku  i  jestem
przeciw wprowadzeniu dzisiaj tej uchwały. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowsa-  Mystkowska  – Tak  jak
powiedział  Pan  Stanisław,  w  momencie  kiedy  mamy  problem  porozumienia  się  z  ENERGĄ
OPERATOR jeśli chodzi o słupy i inne historie, może rzeczywiście lepiej odłożyć to na komisję,
przeanalizować dogłębnie temat i podjąć decyzję na przyszłej sesji, także ja też byłabym za takim
stanowiskiem.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Nie wiem, czy mój głos jest potrzebny do końca, ale
ta sprawa regulowania stanu prawnego, konkretnie tej nieruchomości u nas w wydziale trwa od
prawie 2 lat, w związku z tym, że były poszukiwane dokumenty potwierdzające własność obiektu.
W końcu, po wielu zapytaniach  do archiwum, do spółki, ustaliliśmy bez wątpienia, że ani zakład
energetyczny, ani miasto tak do końca nie ma dokumentów potwierdzających, kto jest właścicielem
budynku,  uzgodniliśmy  już  z  zakładem  energetycznym,  że  sprzedajemy  im  nieruchomość
zabudowaną. Kwestia była tego rodzaju, że w ostatniej  chwili został  zauważony fakt,  że my w
trybie bezprzetargowym tej nieruchomości nie możemy sprzedać. Wszystko dotyczące sprzedaży
jest  już  uzgodnione,  pozostaje  kwestia  podjęcia  uchwały,  że  w  trybie  bezprzetargowym  tą
nieruchomość Pan Burmistrz może zbyć.

Radni nie zgłaszali więcej pytań i uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Przystąpimy do głosowania, kto jest za tym
aby ten projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad:

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowym
zbycie nieruchomości głosowano następująco:  

Za- 1                Przeciw –  8 Wstrzymało się – 2

Uchwała nie została wprowadzona do porządku. 



Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 11                Przeciw –  0 Wstrzymało się – 0

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji

obowiązku szkolnego.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.
5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej  z dnia 29 grudnia

2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji
obowiązku szkolnego.

Opinia komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Opinia pozytywna: 2 głosy za, 3 wstrzymujące.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 6 Przeciw –  0 Wstrzymało się – 5

UCHWAŁA NR 280/LV/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

Skarbnik  Miasta Bożena Sokołowska –  Zgodnie  z  wczorajszą  zapowiedzią,  chciałam zgłosić
wniosek o zmianę w tej uchwale z powodu tego, że wczoraj otrzymaliśmy pismo od Wojewody,
który  informuje  nas  o  zmniejszeniu  kwoty  dotacji  na  wychowanie  przedszkolne  i  musimy
dostosować  plan  kształcenia  specjalistycznego.  W  związku  z  powyższym,  dochody  budżetu
zmniejszą się o kwotę 154.170,00 zł. w tym o tę kwotę zmniejszą się dochody bieżące i wydatki
bieżące budżetu zmniejszą się o 14.000,00 zł. i zwiększą o kwotę 242.693,00 zł., w tym wydatki
bieżące w tych kwotach. W § 3 ust.1 deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 382.863,00 zł., do kwoty
4.876.044,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  zaciągniętych kredytów w
kwocie 2.896.997,00 zł. i z wolnych środków w kwocie 1.979.047,00 zł.  
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększą się o kwotę 382.863,00 zł, z tytułu wolnych środków.
Przychody po zmianie wynoszą 6.176.144,00 zł., a będą się składały na nie: kredyt -  3.596.997,00



zł, oraz wolne środki w kwocie 2.579.147,00 zł. Jeżeli chodzi o uzasadnienie tej uchwały, to jak już
wspomniałam w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 154.170,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Jeśli chodzi o drugą
zmianę  w  rozdziale  80149  zwiększa  się  o  kwotę  52.000,00  zł.  dotację  podmiotową  dla
niepublicznej  jednostki  oświaty,  jest  to  na  zwiększenie  dotacji  dla  Niepublicznego Przedszkola
„Akademia Przedszkolaka”

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za podjęciem uchwały z autopoprawkami głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw –  0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 281/LV/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 5 

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

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  – W związku z tym, że zostały naniesione poprawki w
uchwale  zmieniającej  uchwałę  budżetową również  w sprawie  WPF te  poprawki  automatycznie
nanieśliśmy. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.

Za przyjęciem uchwały z autopoprawkami głosowano następująco:

Za- 11 Przeciw –  0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 282/LV/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6

Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki

Spisała: Julita Pilichowicz     


