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

kadencji z dnia 28 sierpnia 2017 roku. 

Stan – 15
Obecni –9
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 LXV sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej VII kadencji. Witam Zastępcę Burmistrza Panią Halinę Fijałkowską, witam Panią
Inspektor ds. Kontroli i Analiz Wiolettę Uliczną,  Adwokata Pana Marcina Brzezińskiego, witam
Pana Dyrektora MZESziP Michała Łosia, witam koleżanki i kolegów radnych, witam panie z biura
rady, media  i wszystkich przybyłych. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  odczytał  treść  wniosku  o  zwołanie  sesji
nadzwyczajnej – treść stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad sesji.

Nie zgłoszono uwagi i pytań do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie przejęcia należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

zgromadzonych  na  rachunku  budżetowym  oraz  zakładowego  funduszu  świadczeń
socjalnych,  a  także  przeznaczenia  mienia  znajdującego  się  w  zarządzie  publicznych
gimnazjów  prowadzonych  przez  Miasto  Gostynin  w  związku  z  przekształceniem  w
ośmioletnią szkołę podstawową lub włączeniem do ośmioletniej szkoły podstawowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr
5 w Gostyninie ul. Polna 36.



5. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. 
6. 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.
7. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Podjecie uchwały w sprawie przejęcia należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych
zgromadzonych  na  rachunku  budżetowym  oraz  zakładowego  funduszu  świadczeń
socjalnych,  a  także  przeznaczenia  mienia  znajdującego  się  w  zarządzie  publicznych
gimnazjów  prowadzonych  przez  Miasto  Gostynin  w  związku  z  przekształceniem  w
ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie do ośmioletniej szkoły podstawowej.

Dyrektor  MZESziP Michał  Łoś  – Proszę  Państwa,  zgodnie  z  prowadzoną  Reformą,  podjęli
Państwo uchwałę 271/LIV/2017 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego  i  na  podstawie  tej  uchwały
dotychczasowe gimnazja zakończą swoją działalność  w dniu 31 sierpnia 2017, natomiast z dniem 1
września  2017  roku  odpowiednio  dotychczasowe  Gimnazjum  Nr  1  zostanie  przekształcone  w
8-lenią Szkołę Podstawową, natomiast Gimnazjum Nr 2 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej
Nr 3.  W związku z powyższym, zgodnie z  art.12 ust.  3 ustawy o finansach publicznych organ
prowadzący  ma  obowiązek  określić  przeznaczenie  mienia  tych  jednostek,  które  mają  ulec
likwidacji.  W uchwale mówi się o tym, że majątek Gimnazjum Nr 1 zostaje przekazy do zarządu
Szkoły Podstawowej Nr 5, a Gimnazjum Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 3.  Jedynie jest problem
ze środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach odpowiednich gimnazjów i środkami z
funduszu socjalnego, o tym mówi § 4, który najpierw przejdzie na odpowiedni rachunek Urzędu
Miasta  do 31 sierpnia, a 1 września zostanie przekazany  do odpowiednich Szkół.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 313/LXV/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4 

Podjęcie  uchwały  w sprawie  utworzenia  Punktu  Przedszkolnego w Szkole  Podstawowej
Nr 5 w Gostyninie ul. Polna 36.

Dyrektor  MZESziP Michał  Łoś  –  Proszę  Państwa,  uchwała  ta  wynika  z  potrzeb  miasta  do
zorganizowania  odpowiedniej  liczby  miejsc  w  przedszkolach,  tych  miejsc  jak  Państwo  wiecie
brakowało,  zostały  podjęte  działania,  aby  punkt  przedszkolny  powstał  w  nowej  Szkole
Podstawowej Nr 5.  Uchwała ta tworzy punkt przedszkolny i jednocześnie nadaje organizacją tegoż
Punktu Przedszkolnego. 



Adwokat Marcin Brzeziński  – Jeśli mogę, chciałbym zgłosić uwagę, w zasadzie jest to uwaga
techniczna,  dotycząca  §  4  tego  projektu  uchwały,  sugeruję  dokonać  następujących  zmian  tego
paragrafu, mianowicie w nowej wersji, moim zdaniem powinien on brzmieć  następująco: „uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 1 września 2017 roku i podlega
ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.  Krótko wyjaśnię dlaczego
w ten sposób – Proszę Państwa zgodnie z art. 40 ustawy o samorządzie gminnym uchwała ta ma
charakter aktu prawa miejscowego, to po pierwsze, nadto należy zwrócić uwagę, że jest to uchwała
o  charakterze  konstytutywnym  tzn.  tworzy  pewien  twór,  on  powstaje  w  wyniku  podjęcia  tej
uchwały przez Państwa. Należy teraz rozważyć pojęcia obowiązywania aktu prawnego i wejścia  w
życie aktu prawnego – są to dwa pojęcia. Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2000 roku  o ogłoszeniu
aktów normatywnych, konkretnie z art. 4 tej ustawy ust. 1, akty normatywne zawierające przepisy
powszechnie obowiązujące, ogłoszone w Dziennikach Urzędowych wchodzą w życie po upływie
14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy, jest to zasada,
stosuje się powszechnie. Jeśli chodzi o ust. 2  tego artykułu, to dopuszcza on skrócenie tego okresu
14  dni  w  uzasadnionych  przypadkach.  W  niniejszym  przypadku,  na  pierwszy  rzut  oka
uzasadnieniem takim może być  to, że ta uchwała nie nakłada w zasadzie żadnych obowiązków na
obywateli, a jedynie tworzy nowy twór, jest to jednostka pomocnicza gminy. Ponadto  z tego co się
orientuję,  jeżeli  chodzi  o  proces  legislacyjny  tej  uchwały,  pojawiła  się  kwestia  wyciągnięcia
stosownych opinii, co również  wydłużyło czas oczekiwania, na możliwość podjęcia tej uchwały,
dlatego taki, a nie inny zapis. Uchwała również nie może wejść w życie przed jej podjęciem, czyli
musi  być  podjęta,  a  dopiero  potem  może  zacząć  obowiązywać,  może  być  podjęta  z  dniem
dzisiejszym natomiast  obowiązuje od dnia 1 września,  bo od tego dnia  tworzymy nowy punkt
przedszkolny.                   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Rozumiem, że jest to autopoprawka Pani
Burmistrz?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Tak.

Radna Magdalena Augustyniak – Chciałabym się zapytać, bo mówił Pan Dyrektor o 1 września,
czy ten punkt przedszkolny byłyby otwarty od 1 września, czy 4 września, tak jak zaczyna się rok
szkolny w tym roku?

Dyrektor MZESziP Michał Łoś – Jeżeli chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolach i
szkołach podstawowych w tym roku jest dość duży kłopot. Dzisiaj dzwoniłem w tej sprawie do
Ministerstwa,  bo  było  dużo  pytań  i  sugestii  więc  postanowiłem zadzwonić.  W Departamencie
Kształcenia Ogólnego odpowiedziano mi w ten sposób – rok szkolony w przedszkolach  trwa od 1
września do 31 sierpnia, poza dniami ustawowo wolnymi i ustalonymi z organem prowadzącym.
Na tą  chwilę  zgodnie  z  ustaleniami  z  organem prowadzącym w tym przypadku będzie  to  Pan
Burmistrz, będzie ustalony  na dzień 4 września, z tym, że tak jak mówię, nie było to oczywiste do
dnia dzisiejszego. Rok szkolny trwa zawsze, jest to zasada  od 1 września do 31 sierpnia. Jeżeli
chodzi o szkoły, to mamy odpowiednie rozporządzenie, które w 2016 roku zostało doprecyzowane
w  ten  sposób,  że  jeżeli  1  wrzesień  przypada  na  piątek,  wtedy  rozpoczęcie  roku  szkolnego,
rozpoczynamy 4  września, natomiast nie ma nic na temat przedszkoli.

Radni nie zgłaszali więcej pytań i uwag. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0



UCHWAŁA NR 314/LXV/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 5 

Podjecie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. 

Inspektor ds.  Kontroli  i  Analiz Pani Wioletta Uliczna -   Zmiany zaproponowane w uchwale
zmieniającej  uchwałę  budżetową  wynikają  głównie  ze  zmian  organizacyjnych  w  placówkach
oświatowych od 1 września.  Proponujemy przenieść kwotę  125.700,00 zł.  na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń w związku z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową
Nr  5,  czyli  przenosimy  środki  z  rozdziału,  który  dotyczy  Gimnazjów,  do  rozdziału  Szkół
Podstawowych,  w  związku  z  tym  przekształceniem.  W  związku  z  utworzeniem  punktu
przedszkolnego  w  Szkole  Podstawowej  Nr  5  musimy  zabezpieczyć  wynagrodzenia  dla
pracowników  i  środki  na  ten  cel  proponujemy   przenieść  z  dotacji  celowej  na  organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Realizacja
zadania  publicznego  z  zakresu  wychowania  przedszkolnego”  dotyczącego  prowadzenia
niepublicznego  przedszkola.  W  ubiegłym  tygodniu  został   rozpatrzony  konkurs  ofert  na
zapewnienie  dzieciom miejsc na korzystanie z wychowania przedszkolnego. Pierwotnie w tym
konkursie zakładano 100 miejsc dla tych dzieci. Zgodnie z ofertą jaka wpłynęła, wpłynęła jedna
oferta,  jest  w  niej  57  miejsc  dla  dzieci  i  w  związku  z  tym  pozostaną  środki,  kwota  ta  była
planowana w wysokości  292.000,00 zł.,  proponujemy  z tej  kwoty zabrać kwotę 80.300,00 zł.
właśnie na wynagrodzenia pracowników punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5. Poza
tym  również  z  kwoty  dotacji,  proponujemy  przenieść  kwotę  2.500,00  zł.   na  wypłatę
odszkodowania zasądzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń w celu wypłacenia
odszkodowania pracownikowi. Sąd nadał rygor natychmiastowej  wykonalności temu wyrokowi, w
związku z tym musimy taką wypłatę zrobić.  Również są przeniesienia środków w programach,
które są realizowane ze środków unijnych  w Szkole Nr 1 i w Gimnazjum Nr 1, jest to taka zmiana
techniczna z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów projektu,
ponieważ nastąpiły zmiany w harmonogramach i trzeba dostosować te kwoty do zmian.

Radna  Magdalena  Augustyniak  -  Kwota  2.500,00  zł.,  która  ma  zostać  wypłacona  jako
odszkodowanie – czy ona dotyczy  poprzedniej Pani Dyrektor?

Dyrektor MZESziP Michał Łoś – Tak. 

Radna  Magdalena  Augustyniak  –  Drugie  moje  pytanie  –  dotyczy  koordynatora   projektów,
chciałabym zapytać kto składał ten projekt, kto był projektodawcą, kto go napisał?

Zastępca  Burmistrza  Miasta  Halina  Fijałkowska  –  Ale  to  są  realizowane  projekty  w  tych
placówkach.   

Radna Magdalena Augustyniak –Wiem, tak, pytam się kto pisał ten projekt?

Zastępca Burmistrza Miasta Halina Fijałkowska – To było wcześniej, przed zatrudnieniem Pana
Mokoka.

Radna Magdalena Augustyniak – Czy to nie była Pani Marszałek?  

Zastępca Burmistrza Miasta Halina Fijałkowska – A nie Pan Bień przygotowywał te wnioski,
na pewno pracował przy tych wnioskach, ale na 100% nie odpowiem. 



Radna Magdalena Augustyniak – Wydaje mi się, że była to Pani Marszałek, a kto jest w tej chwili
koordynatorem tych projektów? 

Inspektor ds. Kontroli i Analiz Pani Wioletta Uliczna –  Jest Pan Lubimow osoba z zewnątrz,
Pani  Grumanowska  –  Pani,  która  nam  pomaga  z  Płocka,  opiekun  oraz  w  Szkole  Nr  1  Pani
Mikulska, a w Gimnazjum Nr 1 Pan Osmałek.  

Radni nie zgłaszali więcej pytań i uwag. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 315/LXV/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Panie Dyrektorze, zapomniałem wcześniej o
tym powiedzieć, przy poprzedniej uchwale przy kopiowaniu treści zaszła pomyłka dotyczy Szkoły
Nr  1,  a  nie  Szkoły  Nr  3,  jest  to  w  załączniku  „organizacja  Punktu  Przedszkolnego  w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Gostyninie”, na drugiej stronie  w § 4 pkt.2 - trzeba poprawić, żeby nie było
błędu.

Dyrektor MZESziP Michał Łoś – Oczywiście. 

Do punktu 6

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.

Inspektor ds. Kontroli i Analiz Pani Wioletta Uliczna – Uchwała musi zostać podjęta w związku
z  tym,  że  zmniejszamy  kwotę  limitu  wydatków  na  przedsięwzięcie  pn.  „realizacja  zadania
publicznego  z  zakresu  wychowania  przedszkolnego”,  to  o  czym  mówiłam,  dotację,  którą
zmniejszamy, zwiększamy limity i są to zmiany, które zmuszają nas do tego, żeby zaktualizować
Wieloletnią Prognozę Finansową i oprócz tego są tutaj jeszcze wymienione zmiany, które nastąpiły
w międzyczasie od momentu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.     

Radni nie zgłaszali pytań i uwag. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 316/LXV/2017 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Zanim  zamknę  posiedzenie  obrad,
chciałbym  Państwa  poinformować,  że  Burmistrz  Miasta  Gostynina  oraz  Kierownik  MOPS  w
Gostyninie  mają  zaszczyt  zaprosić  na  uroczyste  otwarcie  Punktu  Opieki  nad  dziećmi  do  lat  3



„Zaczarowana Kraina”, które odbędzie się w dniu 1 września 2017 roku o godzinie 11 w budynku
Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” ul. Bierzewicka 32. 

Do punktu 7

Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 


