
Protokół Nr LXXVIII/2018 

z posiedzenia LXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie VII
kadencji z dnia 12 czerwca 2018.  

 

 

Stan – 15

Obecni –8

Lista  obecności  w  załączeniu.  Obrady  rozpoczęto  o  godzinie17:00,  a  zakończono  o  godzinie
17:15.

 

 

Do punktu 1

 

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   – Wpłynął  wniosek  Pana  Burmistrza  o
zwołanie  sesji  nadzwyczajnej.  Otwieram  obrady  LXXVIII  sesji  Rady  Miejskiej  VII  kadencji.
Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego,witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam
Panią  Sekretarz  Hannę  Adamską,  witam Adwokata  Pana  Marcina  Brzezińskiego,  witam Panią
Naczelnik Izabelę Chmiel vel Chmielecka, witam zaproszonych gości, witam koleżanki i kolegów
Radnych, pracownice Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich przybyłych.

 Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki   - Porządek wszyscy otrzymali. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

 

                                   Za- 8                           Przeciw- 0                              Wstrzymało się- 0

 Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek posiedzenia: 



1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  utworzenie  miejsca  okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok.

4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  opisu  granic  okręgów  wyborczych  w  Uchwale
381/LXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie  podziału
Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze.

5. Podjęcie  uchwały   w sprawie  zmiany opisu  granic  obwodów głosowania  oraz  adresów
obwodowych  komisji  wyborczych  w  Uchwale  Nr  387/LXXV/2018  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na
obwody głosowania.

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

7. 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.

8.  Zamknięcie obrad. 

 

 Do punktu 3 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  utworzenie  miejsca  okazjonalnie
wykorzystywanego  do  kąpieli  oraz  określenia  sezonu  kąpielowego  dla  miejsca  okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Izabela  Chmiel  vel  Chmielecka  –  Uchwała
przewiduje  wyrażenie  zgody na utworzenie  miejsca  okazjonalnie  wykorzystywanego  do kąpieli
oraz  określenia  sezonu kąpielowego dla  miejsca  okazjonalnie  wykorzystywanego  do kąpieli  na
terenie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
będzie zlokalizowane na jeziorze Bratoszewo, organizatorem tego miejsca będzie Miejski Ośrodek
Sportów  Wodnych  i  Zimowych   w  Gostyninie.  Sezon  kąpielowy  dla  miejsca  okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli  określa  się  od 25 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli może
funkcjonować  tylko  przez  30  dni  kalendarzowych,  w związku  z  powyższym  określa  się  w tej
uchwale , że w sezonie kąpielowym określa się 29 dni kalendarzowych funkcjonowania miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, są to wszystkie weekendy wakacyjne, plus 15 sierpnia
– święto. Zgodnie z zapisami Ustawy  Prawo wodne projekt przedmiotowej uchwały został wysłany
do  zaopiniowania  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Gostyninie,  do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w
Warszawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie wyraził opinię pozytywną dla
projektu  uchwały,  Wody  Polskie  również  wydały  opinię  pozytywną  w  zakresie  sowich



kompetencji, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  nie zajął stanowiska w tej
sprawie, a zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne w przypadku niewyrażenia opinii w ciągu 7
dni, uznaje się za milczącą zgodę, czyli wydanie opinii pozytywnej w przedmiotowej sprawie. W
związku z powyższym uważa się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.   

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 398/LXXVIII/2018 została podjęta  i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 4 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  opisu  granic  okręgów  wyborczych  w  Uchwale
381/LXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie  podziału Gminy
Miasta Gostynina na okręgi wyborcze.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –Przypomnę, że w dniu 20 kwietnia podjęliście Państwo
uchwałę w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania, oraz okręgów wyborczych. Chcemy
tutaj  zmienić,  może  nie  treść  uchwały,  bo  jest  ona  dobrze  skonstruowana,  ale  mamy  błąd  w
podstawie prawnej, powinien być Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 754 i pozycja 1000. Należy
także zmienić nazwę ulicy, z 1 Grudnia 1939 roku na ulicę 18 Stycznia 2. Przypomnę, że mamy
pozytywną opinię Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącej zmiany ulic, sprawa została wyjaśniona,
że  może pozostać nazwa 18 Stycznia 2. W kolejnej uchwale będzie podobnie. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 399/LXXVIII/2018 została podjęta  i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 5 

Podjęcie  uchwały   w  sprawie  zmiany  opisu  granic  obwodów  głosowania  oraz  adresów
obwodowych komisji wyborczych w Uchwale Nr 387/LXXV/2018 Rady Miejskiej  w Gostyninie z
dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –Zmiany  są  te  same  co  w  poprzedniej  uchwale,  czyli
podstawa prawna DZ. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000 tj. i zmiana nazwy ulicy na 18 Stycznia. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0



UCHWAŁA NR 400/LXXVIII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 6 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Szanowni Państwo, ponieważ zostały otwarte oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie „adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr
5 na potrzebny punktu przedszkolnego” i okazało się, że aby można było to zadanie realizować i
podpisać  umowę z wykonawcą mamy niewystarczające  na to  środki  w budżecie,  w związku z
powyższym,  zwróciliśmy  się  z  prośbą  do  Pana  Przewodniczącego  o  wprowadzenie  tego
zwiększenia  w  trybie  nadzwyczajnym.  Proponujemy  zwiększyć  wydatki  budżetu  o  kwotę
161.691,00  zł.,  w  tym  o  tę  kwotę  wydatki  majątkowe.  Powstaje  deficyt  budżetowy,  który
proponujemy  pokryć  z  wolnych  środków  w  kwocie  161.691,00  zł.  W  §  3  ust.  1  Uchwały
Budżetowej  deficyt  budżetu zwiększy się  o  kwotę 161.691,00 zł.,  do kwoty 7.335.169,24 zł.  i
będzie  pokryty  przychodami  z  zaciągniętego  kredytu  w  kwocie   4.313.987,00  zł.  i  z  wolnych
środków w kwocie 3.021.182,24 zł. W § 3 ust.  2 Uchwały Budżetowej zwiększa się przychody
budżetu o kwotę 161.691,00 zł. z tytułu wolnych środków i przychody te po zmianie będą wynosić
8.764,24 zł. Chciałam dodać, że zgłosiło się dwóch referentów do postępowania. Firma z Warszawy
podała cenę brutto 1.100.000,00 zł. , druga firma z Gostynina wyceniła roboty na kwotę 799.253,41
zł.  Chodzi  o  to,  żeby jak  najszybciej  wprowadzić  te  środki  do  budżetu  i  zrealizować  zadanie,
ponieważ  powstanie  tego  punktu  zapewni  opiekę  dla  50  dzieci.  Zależy  Panu  Burmistrzowi  i
zapewne  Państwu,  aby  ten  punkt  powstał  i   został  uruchomiony  od  września  br.  Jeśli  długo
będziemy czekać, może się wycofać wykonawca. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wadium wpłacone? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, na razie się nie wycofuje, tylko gdyby miał długo
czekać na podpisanie umowy, to wówczas może się wycofać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki –Myślę, że odbywa się bez zbędnej zwłoki. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 401/LXXVIII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 7 

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 – Jak Państwo wiecie, zmiany, które są wprowadzone  do
uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową, jeżeli zmieniają kwoty przychodów, czy zwiększa się
deficyt wówczas należy dokonać zmian do WPF i te zmiany zostały wprowadzone, również zostały
wprowadzone zmiany Zarządzeniem Nr 61 z 30 maja Burmistrza Miasta, gdzie z rezerwy zostały
przeniesione środki w kwocie 10.350,00 zł.  na wydatki  związane z funkcjonowanie organu i w
kwocie  1.520.00  zł.  na  koszty  postępowania  sądowego  w  sprawie  odszkodowania  zgodnie  z



wyrokiem sądu. Zostały przeniesione wydatki z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe
w kwocie 2.000,00 zł. i na wydatki, które są związane z realizacją zadań określonych w programach
przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 8 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 402/LXXVIII/2018 została podjęta  i stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 8

Zamknięcie obrad. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki 


