
Protokół Nr LVI/2017 
z posiedzenia LVI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VII kadencji z dnia

z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

Stan – 15
Obecni –8
Lista obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o godzinie  17:00,  a  zakończono o godzinie
17:30.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady LVI nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam Panią Skarbnik
Bożenę Sokołowską,  witam Panią Sekretarz  Hannę Adamską,  witam Doradcę Burmistrza  Pana
Roberta Mokoka, witam Pana Adwokata Marcina Brzezińskiego, witam Pracownika Urzędu Miasta
Pana Bartosza Durme, 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  – Wpłynął wniosek  Pana  Burmistrza  o
zwołanie sesji nadzwyczajnej, odczytam go.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  odczytał wniosek  Burmistrza  –  treść wniosku
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do porządku.

Za porządkiem obrad głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

Porz  ą  dek obrad zosta  ł   przyj  ę  ty. 

Porz  ą  dek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.



4.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.
5.Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową  Miasta Gostynina na rok 2017.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo w przedstawionym projekcie uchwały
zmieniającej uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2017 rok proponujemy zwiększyć wydatki
budżetu o kwotę 169.722,00 zł., w tym  wydatki majątkowe również o tę kwotę.  Następnie w § 3
ust.  1   deficyt  budżetu  zwiększa  się 169.722,00  zł.,  który  zostanie  pokryty  przychodami  z
zaciągniętych kredytów  oraz z wolnych środków. 
W  § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 169.722,00 zł. z tytułu wolnych środków.
Jeżeli  chodzi  o  uzasadnienie  tej  uchwały,  to  w  załączniku  nr  11  Uchwały  Budżetowej
wprowadzamy nowe  zdanie  inwestycyjne  w  rozdziale  90005  pod  nazwą „Ograniczenie  emisji
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów”, Na to
zadanie ustala się środki w kwocie 169.722,00 zł. Tak jak pisze w uzasadnieniu, będą to zakupy
inwestycyjne  dla 14 mieszkańców Gostynina na wymianę kotłów węglowych,  miałowych oraz
jednego kotła gazowego na kotły gazowe i na biomasę. To zadanie będzie realizowane przy udziale
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 70.000,00 zł., pozostałą kwotę
z tego co mam tutaj informację, mają pokryć te osoby u których te kotły będą montowane.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czyli zadanie finansowane proporcjonalnie,
tak?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak.

Doradca  Burmistrza  Robert  Mokok –  Szanowni  Państwo,  Wojewódzki  Fundusz   w  kwestii
dofinansowania ustalił limit  na wymianę jednego kotła wysokości 5 tys. złotych, także tego nie
możemy  przekroczyć,  w  związku  z  czym  założyliśmy,  robiąc  rozeznanie  rynku,  że  każdy  z
mieszkańców  wykorzysta  maksymalną kwotę dofinansowania,  czyli  nie  więcej  niż 5  tys.   z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast pozostałą różnicę będzie zobowiązany
pokryć sam, ze swoich środków. Żeby móc zrealizować to przedsięwzięcie, polegające na wymianie
kotłów,  od  tego  roku   Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  odstąpił od  indywidualnego
wnioskowania ze strony mieszkańców i przerzucił to prawo na jednostki Samorządu Terytorialnego,
w związku z czym Państwo zabezpieczacie środki, a my musimy zrealizować to zadanie i rozliczyć
się z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  oraz  pobrać w  odpowiednim  momencie
opłaty od mieszkańców.   

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Jak  to  będzie  wyglądało w praktyce,  to
finansowanie, kto będzie podnosił i ile kosztów?

Doradca  Burmistrza  Robert  Mokok –  Jeśli  dostaniemy dofinansowanie,  ogłosimy wówczas
postępowanie przetargowe, ponieważ kwota szacunkowa 169.000,00 zł. obliguje nas do ogłoszenia
przetargu,  wyłonimy następnie  wykonawcę,  jednocześnie  będziemy musieli  podpisać umowy z
mieszkańcami  w których określimy,  w jakim czasie  osoby będą musiały wnieść wkład  własny.
Myślę, że będzie to przed samym dostarczeniem i montażem kotła, na początek będzie to zaliczka,
natomiast  po  rozliczeniu,  przynajmniej  do  końca  tego roku,  będzie  musiał mieszkaniec  pokryć



całość wkładu własnego.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zakłada, że całość dotacji ma
zostać rozliczona do 30 listopada tego roku, tak samo my chcielibyśmy od mieszkańców również do
30 listopada wkład własny.   

Radny Stanisław Pieniążek – Ile jest w tej chwili chętnych mieszkańców do realizacji? 

Doradca Burmistrza Robert Mokok – W tej chwili 14 zakwalifikowanych, natomiast wnioski
złożyło 42 osoby. 

Radny  Stanisław  Pieniążek  –  I  właśnie  mam  tutaj  pytanie,  akurat  dzisiaj  zapytał mnie  Pan
Seweryniak,  ponieważ planują zrobić instalację gazową na gaz płynny, z  tym,  że z  tego co się
dowiedziałem, ale nie znam szczegółów  brakuje im jakiejś dokumentacji i Panowie stwierdzili w
Urzędzie, że nie zakwalifikowali się do tej puli? 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –  Do  jutra  jest  termin  przedstawienia  dokumentów tj.
pozwolenia  na  budowę,  które  te  14  osób  objęte  dofinansowaniem  już posiada,  muszą być
bezwzględnie dostarczone do Funduszu w terminie do jutra,  łącznie z uchwałą budżetową, która
zabezpiecza te środki.    

Radna  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  Mówimy o  14  osobach  i  łącznej  kwocie
maksymalnej   dofinansowania  5  tys.,  to  wychodzi  nam  70.000.00  zł.,  więc  dlaczego  kwota
179.000,00 zł.? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Koszt cały projektu to 169.721,04  zł. w tym 70.000,00
zł. dotacja z Funduszu, a pozostałe środki te osoby muszą pokryć ze środków własnych. 

Radny Stanisław Pieniążek – Rozumiem, że te 170.000,00 zł. to całkowity koszt dla tych 14 osób.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –   Tak  dla  tych  14  osób,  tak  jak  jest  opisane  w
uzasadnieniu.

Radny Stanisław Pieniążek – To może w drugiej turze jest taka możliwość? 

Doradca  Burmistrza  Robert  Mokok – Jeśli  będzie  druga  tura  w tym roku,  lub  na  początku
następnego,  to  jak  najbardziej  osoby  z  listy  rezerwowej  powinny  być w  moim  przekonaniu
pierwszymi osobami, które jeśli będzie ogłoszony kolejny nabór będą objętymi wsparciem.

Radny Stanisław Pieniążek – A jest taka szansa według Pana?

Doradca Burmistrza Robert Mokok –  Szansa jak najbardziej, natomiast nie mnie oceniać, czy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podejmie taką decyzję, ale zakładam,  że tak powinno
być.     

Radny Stanisław Pieniążek – Kiedy był ogłoszony nabór?

Doradca  Burmistrza  Robert  Mokok  – W  styczniu  2017  roku.  W  pierwotnej  informacji  na
stronach Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  pojawiła  się informacja,  że  JST będą
mógły składać do 29 września 2017 roku, przy czym my rozpoczęliśmy odpowiednio wcześniej, bo
praktycznie  niezwłocznie,  kiedy  dostaliśmy  informację,  że  możemy  się o  te  środki  ubiegać.
Wystąpiliśmy z  zapytaniem do mieszkańców, czy są zainteresowani  wymianą,  przygotowaliśmy
deklaracje,  żeby zebrać informacje ilu byłoby chętnych, jakimi piecami dysponują,  jak policzyć
wskaźniki  zanieczyszczeń oraz  jak  będzie  się to  przedstawiało  kwotowo.  W trakcie  zbierania



deklaracji,  informacji  od  mieszkańców  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  zamieścił
informację 31 stycznia, że 10 lutego zamyka nabór wniosków w ramach tego działania. W związku
z tym pojawiło się pewnego rodzaju napięcie, ponieważ ktoś mógł tej dokumentacji nie mieć.

Radny Tadeusz Majchrzak – Mam pytanie do Pana Roberta, czy jest już znany szacowany koszt
wymiany pieca na biomasę?

Doradca Burmistrza Robert Mokok – Od 13.837,50 zł. do 15.252,00 zł., jest to informacja  z
oferty, którą złożyła jedna z firm, wysłaliśmy do większej ilości potencjalnych oferentów, natomiast
z uwagi na krótki czas dostaliśmy do momentu złożenia wniosku, informację tylko od jednej firmy. 

Burmistrz  Miasta  Paweł Kalinowski –  Tak  jak  wspomniał już Pan  Robert,  postępowanie
przetargowe będzie i tak musiało się odbyć, więc ta cena  jest szacunkowa. 

Doradca Burmistrza Robert Mokok –  W przypadku pieca na biomasę poziom dofinansowania
jest maksymalnie do 5 tys.

Radny  Tadeusz  Majchrzak  –  Czyli  dany inwestor  biorąc  tą najniższą cenę 13.837,50  zł.,  z
Funduszu 5 tys., to musi dołożyć w granicach  9 tysięcy?

Doradca Burmistrza Robert Mokok – Dokładnie tak. 

Radny Tadeusz Majchrzak- Czyli nie mamy tej dotacji 75%?

Doradca Burmistrza Robert Mokok – Nie. Po aktualizacji wniosku dofinansowanie jest do 41%,
ponieważ w  tym  momencie  przeważają kotły  na  biomasę,  co  powoduje  w  konsekwencji
podniesienie  punktacji  oceny wniosku, nie mniej  jednak założenie było na modyfikację pieców
węglowych i gazowych, a rzeczywistość zweryfikowała,  że do wniosku mogliśmy wpisać osoby,
które dysponują piecem węglowym i chcą wymienić go na piec na biomasę.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  -   Czy  koszt  tego  przedsięwzięcia
spowodował, że jest niezbyt duże zainteresowanie mieszkańców wymianą kotłów?

Doradca Burmistrza Robert Mokok – Chodzi teraz o piec na biomasę?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Mówiliście,  że pierwotnie było ponad 40
osób zgłoszonych? 

Doradca Burmistrza Robert Mokok –  To była kwestia tego,  że Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska  wymagał bezwzględnie,  już na  etapie  aplikowania,  nie  podpisania  umowy  o
dofinansowanie,  tylko  żeby  móc  udzielić promesy,  czyli,  żeby  móc  nas  wciągnąć na  listę
beneficjentów,  wymagał już na  tym etapie  pozwolenia  na  budowę na  wykonanie  wewnętrznej
instalacji  gazowej. Mimo naszych wielokrotnych próśb i monitów do Wojewódzkiego Funduszu,
zarząd nie wyraża zgody  na odstąpienie od tego wymagania.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Automatycznie to spowodowało,  że wiele ludzi nie jest
teraz gotowych.

Doradca Burmistrza Robert Mokok – Tak, bo chętni oni jak najbardziej są na to, aby te piece
wymienić.  W  tym  momencie  piec  podstawowy gazowy po  stronie  mieszkańca  jest  wkład  na
poziomie   1800,00-2000,00  zł.,  co  zupełnie  zmienia  proporcje,  ponieważ z  Wojewódzkiego
Funduszu mieszkaniec otrzyma wyższą dotację procentową. 



Radny Stanisław Pieniążek – Czy ma Pan może koszty instalacji na gaz płynny?

Doradca Burmistrza Robert Mokok – Instalacji nie, jest tylko i wyłącznie kocioł. 

Radny Stanisław Pieniążek – Na gaz płynny nie ma Pan?

Doradca Burmistrza Robert Mokok – Nie.

Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Chciałabym dopytać o fotowoltaikę i solary,
czy coś się dzieje  przy tym projekcie?

Doradca Burmistrza Robert Mokok – Oczywiście, czekamy na ocenę merytoryczną.

Radna Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Kiedy się spodziewacie?

Doradca Burmistrza Robert Mokok – 28 kwietnia.   

Radni nie zgłaszali więcej pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWA  Ł  A NR 283/VLI/2017 zosta  ł  a podj  ę  ta i stanowi za  łą  cznik do protoko  ł  u.

Do punktu 4

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  – Szanowni  Państwo,  przedstawiony  Państwu  projekt
Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPF  na lata 2017-2026 oprócz zmian, które powoduje
poprzednia uchwała, uwzględnia również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 36 Burmistrza Miasta
z dnia 31 marca. Zarządzeniem tym, został zmieniony plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę
116.800,00  zł.  z  tytułu  dotacji  celowej  z  budżetu  Państwa  na  pomoc  materialną o  charakterze
socjalnym  dla  uczniów  i  również tym  Zarządzeniem  dokonano  przeniesienia  w  kwocie
10.000,00 zł. z  rezerwy ogólnej na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (szkolenia
pracowników). W wykazie przedsięwzięć zmniejszono limit na przedsięwzięcie  pn. Sprawność –
kompetencja-  satysfakcja  -  wysoka  jakość obsługi  klienta  w pięciu  JST z  regionu  płockiego  i
gostynińskiego w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0 

UCHWA  Ł  A NR 284/VLI/2017 zosta  ł  a podj  ę  ta i stanowi za  łą  cznik do protoko  ł  u.



Do punktu 5

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zamykam VLI sesję nadzwyczajną Rady
Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 

Spisała: Julita Pilichowicz 

  

 


