
      Protokół Nr LXXVI/2018  

z posiedzenia LXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie VII 

kadencji z dnia  26 kwietnia 2018 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. 

  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus  – Wpłynął wniosek Pana Burmistrza o 

zwołanie sesji nadzwyczajnej. Otwieram obrady LXXVI sesji nadzwyczajnej  Rady Miejskiej VII 

kadencji. Witam Zastępcę Burmistrza Panią Halinę Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę 

Sokołowską, witam Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Adwokata Pana Marcina 

Brzezińskiego, witam Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych Panią Iwonę Dębowską, witam 

zaproszonych gości, witam koleżanki i kolegów Radnych, pracownice Biura Rady Miejskiej, media 

i wszystkich przybyłych.  

 Do punktu 2  

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus odczytał porządek obrad. 

  

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco: 

  

                                   Za- 8                           Przeciw- 0                              Wstrzymało się- 0 

 Porządek obrad został przyjęty.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 



2. Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. 

4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 

5. Zamknięcie obrad.  

 

Do punktu 3 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, zostały przedstawione dwa projekty 

uchwał, pierwsza uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Gostynina na 2018 rok w której 

proponujemy wydatki budżetu zmniejszyć o kwotę 425.836,00 zł. i zwiększyć o kwotę 

1.196.500,00 zł., w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 736.000,00 zł. i wydatki majątkowe 

zmniejszyć o kwotę 425.836,00 zł. i zwiększyć o kwotę 460.500,00 zł.  Ogółem wydatki 

zwiększyłby się o kwotę 770.664,00 zł. W § 3 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się o kwotę 

770.664,00 zł. deficyt budżetu i deficyt po zmianie wyniesie 6.867.169,00 zł., a zostanie pokryty 

przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.313,987.00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 

2.553.182,00 zł. W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększą się o kwotę 770.664,00 zł. z tytułu 

wolnych środków. Po zmianie będą wynosić 8.180.764,00 zł. i na nie będzie się składał kredyt na 

kwotę 5.627.582,00 zł. i 2.553.182,00 zł. z wolnych środków. Jeżeli chodzi o uzasadnienie 

wydatków bieżących to: 

 W rozdziale 60016  zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (zakup usług remontowych), jest to 

przeniesienie z wydatków majątkowych z zadania „modernizacja drogi gminnej ul. 

Kościelnej wraz z modernizacją parkingu”, środki na remont tego parkingu do wydatków 

bieżących.  

 W rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych w Szkole Podstawowej Nr 1 na wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gostyninie, decyzja nr 4/2017 i decyzja nr 6/2017. Chciałam 

rozwinąć, że Pani Dyrektor zwracała się do 3 wykonawców o przedstawienie ofert na 

wykonanie tego zadania, wpłynęły dwie oferty, jeden oferent się wycofał, nie złożył tej 

oferty, a oferty są w przedziale od 115.000,00 zł., druga oferta 170.000,00 zł.  Oferta 

obejmuje tylko remont dwóch sal, nawet nie w całości wykonanie tych dwóch decyzji, 

jednakże Pani Dyrektor poprosiła, żeby te środki zwiększyć do najniższej oferty, czyli 

115.000,00 zł. Stwierdziła, że jakoś będzie sobie radzić, jeśli chodzi o wykonanie dalszych 

prac, które są zalecone w salach lekcyjnych.  

 W rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 591.000,00 zł., wydatki na zakup usług 

pozostałych i te środki są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy na 

odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Gminy Miasta Gostynina. Chciałam przypomnieć, że jest to już drugi przetarg i kwota 



brakująca, to właśnie ta kwota. Niezbędne było jak najszybsze wprowadzenie tych zmian do 

budżetu, ponieważ do 31 maja bieżącego roku, kończy się obecna umowa i przeprowadzenia 

kolejnego przetargu nie zdążylibyśmy zrobić. 

Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe: 

 W rozdziale 60016 proponujemy zmniejszyć o kwotę 359.440,00 zł. środki oraz zakres 

robót – o roboty budowalne na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w 

ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu”. Wiemy, że w tym roku, nie zdążymy 

wykonać tej inwestycji, ponieważ wykonanie projektu, to termin 31 listopada, później 

wiadomo jest okres zimowy, także już wiemy, iż nie wykonamy i Pan Burmistrz postanowił 

zagospodarować  środki na inne zadanie.  

 W rozdziale 70095 zwiększa się o kwotę 14.200,00 zł. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 30 w Gostyninie – 

dokumentacja budowlana”.  Te środki niezbędne są do podpisania umowy na realizację tego 

zadania.  

 W rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł.  przedsięwzięcie pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie termu Szkoły Podstawowej nr 1”.  

 W rozdziale 90004 wprowadzamy do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej zakupy 

inwestycyjne: „zakup rębaka – maszyny do cięcia gałęzi”.  Chciałam powiedzieć, że tych 

gałęzi z pielęgnacji drzew jest bardzo dużo, gdybyśmy je odwieźli do firmy, to 

musielibyśmy zapłacić za to. Zostało to wprowadzone już w tej uchwale, nie w majowej, 

ponieważ już pojawia się problem z tymi gałęziami, jest to niezbędne do porządkowania 

przy wykonywaniu pielęgnacji drzew na terenie miasta.   

  W rozdziale 92195 proponujemy zwiększyć o  kwotę 19.300,00 zł. przedsięwzięcie pn. 

„Miniscena w Gostyninie”. Mamy na ten moment zabezpieczone 80.000,00 zł., oferta, która 

wpłynęła jest na 99.300,00 zł. gdybyśmy dzisiaj nie zwiększyli tych środków, wówczas to 

zadanie zgodnie z projektem budowlanym nie zostałoby wykonane.  

 W rozdziale 92601 o kwotę 31.900,00 zł. zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. 

„Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej i o kwotę 34.496,00 zł. 

zadanie inwestycyjne „Wymiana zbiornika przelewowego na Pływalni Miejskiej”. Te środki 

zostają do wykorzystania, gdyż zadanie zostało wykonane za kwotę niższą, niż planowana.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mam 

pytanie, bo wspomniała Pani Skarbnik o dwóch salach  w Szkole Podstawowej Nr 1, to są dwie 

salki gimnastyczne? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, to są dwie sale gimnastyczne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Przecież 

jedna była zrobiona już.  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Została zrobiona salka korekcyjna, na pewno nie 

chodzi o te dwie sale gimnastyczne, które są do wykonania zgodnie z zaleceniami.  



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – To ile 

łącznie mamy sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 1?  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Jedną dużą, drugą mniejszą, tam gdzie mniejsze 

dzieci mają ćwiczenia i jest jedna salka korekcyjna, która była zrobiona w ubiegłym roku.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Ta 74?  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Po numerach trudno mi powiedzieć, ale do 

wykonania w jednej Sali jest wymiana całej podłogi, tam byliśmy i oglądaliśmy – jest zrobiona 

podłoga szwedzka i w tej salce przewidywaliśmy zmianę wejścia, bo tam jest  bardzo wąskie 

wejście i wygospodarowanie ze stołówki. Druga duża sala, tam gdzie ma być cyklinowanie 

podłóg, wymiana osłon grzejnikowych i montaż koszy.   

Radny Tadeusz Majchrzak – Mam jeszcze pytanie odnośnie przetargu na wywóz śmieci, 

słyszałem na początku, że miała być to kwota 100.000,00 zł. i miało brakować, a teraz jest 

kwota 591.000,00 zł.   

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Wcześniej brakowało  niecałe 500.000,00 zł., 

informowaliśmy o tym.   

 Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – 490.000,00 zł. przy pierwszym przetargu. O 

105.000,00 zł. wzrosło w drugim przetargu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - Mamy przed 

sobą jeszcze projekt nr 2, Pani Skarbnik będzie też go nam omawiała ? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Jak będą jakieś wnioski.  

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska -  Projekt nr 2 uwzględnia Państwa wnioski.   

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Tak, ale wnioski najpierw trzeba zgłosić.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - To chciałabym 

zgłosić wnioski  Klubu Radnych:  

 w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych – przenieść to na obrady 

odpowiednich komisji.  

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:  

  Za- 8   Przeciw- 0  Wstrzymało się – 0 

Wniosek został przyjęty. 

 

 W rozdziale 80101 zwiększa się 65.000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych w Szkole Podstawowej Nr 1 na wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gostyninie, decyzja nr 4/2017 i decyzja nr 6/2017 – pozostawić w 

aktualnym projekcie uchwały.  

 Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:  



  Za- 8   Przeciw- 0  Wstrzymało się – 0 

Wniosek został przyjęty. 

 

 W rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 359.440,00 zł. środki oraz zakres robót – o roboty 

budowalne na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w ul. Kościelnej 

wraz z modernizacją parkingu” – punkt przenieść na obrady odpowiedniej komisji.  

 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:  

  Za- 8   Przeciw- 0  Wstrzymało się – 0 

Wniosek został przyjęty. 

 

 W rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł.  przedsięwzięcie pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie termu Szkoły Podstawowej nr 1”. 

– punkt przenieść na obrady odpowiedniej komisji, wykreślić z tej uchwały.   

 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Iwona Dębowska – Chciałabym zabrać głos, 

ponieważ z punktu widzenia zamówień publicznych i tego postępowania, muszę wyjaśnić, że każde 

postępowanie ma pewne ramy czasowe, również to na budowę kanalizacji. Termin związania ofertą 

wynosi 30 dni i w tym przypadku kończy się 4 maja. W postępowaniu były wpłacone wadia, jedno 

było w formie przelewu czyli w gotówce, drugie w formie gwarancji bankowej i tak naprawdę to 

my, nie bardzo jesteśmy w porządku, jeżeli nie mieścimy się w terminie związania ofertą wobec 

wykonawców, oni ponoszą koszty. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Nie ma 

zagwarantowanych środków w budżecie w dotychczasowej formie.  

 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Iwona Dębowska – Przedłużenie tego terminu   jest 

oczywiście możliwe, ponieważ zamawiający może raz zwrócić się do wykonawcy o przedłużenie 

tego terminu związania ofertą, ale oczywiście musi wskazać konkretny termin o jaki przedłuża, jest 

termin, którego nie można łącznie przekroczyć 60 dni, to jest jedna kwestia. Druga kwestia musimy 

to w jakiś sposób uzasadnić, nie może być tak, że my zażądamy, żeby ponieśli koszty przedłużenia i 

gwarancji, tylko po to, żeby się zastanawiać. Rozumiem, że gdybyśmy byli pewni, że te środki 

zostaną zwiększone na kolejnej sesji, to jest to inna sytuacja, ale po to, żeby się zastanawiać, to 

może w takim razie komisja powinna zebrać się  niezwłocznie i przemyśleć sprawę.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Pani Naczelnik, ale ja rozumiem, że 

ten przetarg był zorganizowany przez Urząd, pomimo braku zapewnienia wystraczającej ilości 

środków?     

 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Iwona Dębowska – Proszę Pana, środki były w 

budżecie, to były za małe środki, ponieważ z kosztorysu wynikała kwota 745.000,00 zł. W budżecie 

była to kwota jedynie 200.000,00 zł.    

 

Radny Michał Bartosiak – Ale to do czego to zobowiązuje, jeżeli nie ma środków 

zabezpieczonych? 

 



Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Ale przecież Państwo sami mówiliście żeby przetargi 

ogłaszać i jest ogłoszony przetarg.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska - Tylko cały 

czas mówiliśmy przy SP 1 o kanalizacji, o rozdzielaniu zadania kanalizacja i utwardzenie terenu, a 

Państwo ogłosili przetarg na całe zadanie.  

 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Ogłosiliśmy, bo tak mamy opracowaną dokumentację 

i ogłosiliśmy zgodnie z dokumentacją.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Założenie 

było takie, że ma być modernizowana kanalizacja.   

 

Radny Michał Bartosiak -  Państwo ogłosili przetarg na swoją odpowiedzialność, z tego tak 

wynika i stawiacie nas Państwo przed faktem dokonanym?  

 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Iwona Dębowska – Istotne jest to, żeby podjąć 

decyzję wiążącą, albo kanalizacja, ale w takim razie musimy przetarg unieważnić, dokonać 

rozdziału, ponieważ przetarg był na określony zakres. My nie możemy wtedy, kiedy wpłynęły 

oferty zmienić tego zakresu, to wymaga unieważnienia postępowania i ogłoszenia nowego, dlatego 

też, istotne jest, żeby teraz podjąć  decyzję, to my będziemy wiedzieć.  

 

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:  

  Za- 8   Przeciw- 0  Wstrzymało się – 0 

Wniosek został przyjęty. 

 

 W rozdziale 90004 wprowadzamy do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 

na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne: pn. „zakup rębaka – maszyny do cięcia gałęzi” 

dla Urzędu Miasta i ustala się środki w kwocie 27.000,00 zł. – punkt przenieść na obrady 

odpowiedniej komisji, wykreślić z tej uchwały budżetowej.   

   Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:  

  Za- 8   Przeciw- 0  Wstrzymało się – 0 

Wniosek został przyjęty. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – To już 

wszystkie zmiany.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus - Rozumiem, że projekt nr 2 może być 

teraz przegłosowany, ponieważ wszystkie poprawki proponowane przez Klub  Radnych zostały 

przegłosowane.  

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W związku z tym poprawkami w § 3 ust. 1 nastąpiła 

zmiana kwoty z kwoty 664.000,00 zł. na kwotę  623.104,00 zł., kwota deficytu z kwoty 

6.860.169,00 zł. na kwotę 6.719.609,00 zł. i kwota wolnych środków z kwoty 2.553.182,00 zł. na 

kwotę 2.405.620,00 zł.  

 



Za podjęciem uchwały wraz z wnioskami (projekt II) głosowano następująco:  

 

   Za – 8   Przeciw – 0   Wstrzymało się – 0  

 

UCHWAŁA NR 388/LXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 4  

 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  - Ta uchwała, także projekt 2 obejmuje zmiany podjęte 

poprzednią uchwałą, czyli uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową i Zarządzeniem Burmistrza Nr 

42 z dnia 13 kwietnia przeniesiono środki w kwocie 4.000,00 zł. z rezerwy ogólnej na wydatki z 

zakresu kultury. W związku ze zmianami w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową dokonano 

korekt  w wykazie przedsięwzięć  do WPF. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czego 

konkretnie dotyczyło Zarządzenie 42 z 2018  roku w kwocie 4.000,00 zł.?  

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  - Są to środki związane z wykonaniem muralu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – To jest 

całościowy koszt wykonania muralu?  

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska   - To są koszty zakwaterowania i wyżywienia osób, które 

ten mural wykonują, a mural wykonywany jest dla nas nieodpłatnie.   

 

Za podjęciem uchwały wraz z wnioskami  głosowano następująco:  

 

   Za – 5   Przeciw – 0   Wstrzymało się – 3  

 

UCHWAŁA NR 389/LXXVI/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 5  

 

Zamknięcie obrad.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus – Zamykam posiedzenie LXXVI 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

 

        Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

            Krzysztof Markus  

 

 

 

 
 



 


