
Protokół Nr XIV/2015 

z posiedzenia XIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej VII kadencji 
z dnia 16 czerwca 2015 roku.

Stan – 15
Obecni – 9
Listy obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1700, a zakończono o godzinie 1715.

Do punktu 1 
Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  -  Otwieram XIV nadzwyczajną sesję
Rady  Miejskiej  VII  kadencji.  Witam  serdecznie  Pana  Burmistrza  Pawła  Kalinowskiego,
witam Pana Pawła Pawła Pachniewskiego,  witam Panią Sekretarz Hannę Adamską,  Panią
Skarbnik  Bożenę  Sokołowską,  witam  przybyłych  gości,  miedia,  koleżanki  i  kolegów
Radnych, witam parcownice biura rady miejskiej.

Do punktu 2 
Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – odczytał porządek obrad. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag odnośnie 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. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z

dnia  15  stycznia  2015  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  na  lata
2015-2022.

5. Zamknięcie obrad.

Wiceprezes  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Mariusz  Ostrowski  –  Dzisiejsza  sesja
nadzwyczajna  spowodowana  jest  tym,  że  chcemy  zakończyć  realizację  naszego  zadania
głównego dla jednostki Straży Pożarnej w Gostyninie, a tym zadaniem jest zakup nowego
samochodu  ratowniczo  -  gaśniczego  z  funkcją  ograniczenia  skażeń  techniczno  –
ekologicznych. Nasza miejscowa jednostka w Gostyninie powstała w 1879 roku, więc 136 lat
temu. Fajnym podsumowaniem tego 136 lecia byłby, zakup nowego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla naszej jednostki. Jednostka jest jedną z 46 jednostek OSP w naszym powiecie.
Na  tą  chwilę  w  ostatnich  dwóch  latach  wyjeżdzała  143  razy,  czyli  ilość  wyjazdów  tej
jednostki jest bardzo duża. Dysponujemy na dzień dzisiejszy czterema samochodami z tym,
że są to bardzo stare samochody, bo jest to np. samochód ciężki Jelcz z 1994 roku, samochód
Mercedes  z  1977  roku,  samochód  Ford  Transid  2002  roku  i  samochód  podnośnik
hydrauliczny z 1986 roku. Na terenie Miasta Gostynina taki sprzęt jest wymagany i konieczny
z uwagi na to, że jeżeli mi wyjedziemy do działań na teren powiatu, ta jednostka przejmuje
nasze obowiązki, czyli jeżeli podnośnik wyjedzie np. do Sannik, to podnośnik z Gostynina
będzie działał na zasadach podstawowych działań ratowniczych. Wiadome jest, że te pojazdy
są już stare, więc zastąpienie jednego z tych pojazdów, nowym przystosowanym do działań
ratowniczo – gaśniczych na szerokom skalę, łącznie z zastosowaniem modułu technicznego
na tym pojeździe, czy też chemicznego, jest uzasadnione, dlatego też wspólnie podjeliśmy
działania  z  Panem Burmistrzem,  Radą,  aby   doprowadzić  do  realizacji  zakupu  pojazdu.
Wartość takiego pojazdu jest w granicach około 600.000,00 zł. – 700.000,00 zł. w zależności
od wyposażenia.  Gdziekolwiek byśmy się nie udali o pomoc w dofinansowaniu, pierwsze
pytanie  jakie  jest  nam stawiane,  brzmi  -  jaki  jest  udział  procentowy samorządu?,  to  jest
początek zabezpieczenia środków finasowych samorządu, później w dalszej kolejności, jest
pisanie  wnisoków do odpowiednich instytucji,  czyli  Komendanta  Głównego,  Komendanta
Wojewódzkiego,  Zarządu  Głównego,  Zarządu  Wojewódzkiego  oraz  Funduszu  Ochrony
Środowiska, który jakgdyby spina na koniec to zadanie i przydziela również środki. Jeżeli
chodzi o zaplanowane środki na nasz cel w pierwszej fazie było zaplanowane to, że Miasto
Gostynin zabezpieczy kwotę wysokości 75.000,00 zł. , od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
udało pozyskać się 150.000,00 zł. , Komendant Wojewódzki 150.000,00 zł., Komendant 



Główny 100.000,00 zł., środki własne jednostki to kwota 2.000,00 zł. oraz ostatnia instytucja,
która to spina czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i tutaj wystąpił mały problem,
ponieważ wstępnie wyceniliśmy to zadanie na kwotę 652.000,00 zł. z tym, że ta kwota może
być różna, w zależności od postępowania przetargowego. Na chwilę obecną wystąpiliśmy,
także do innych źródeł o środki finansowe, ale nie  mamy rzadnego potwierdzenia.  Nasza
prośba  jest  taka,  abyście  Państwo  tą  wartość  dofinansowania  zwiększyli  do  kwoty
100.000,00 zł.  Jeżeli przedstawimy dokumenty, że zabezpieczamy tą kwotę 100.000,00 zł.
wówczas pozwoli to nam na to, aby Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wydał nam
pozytywną opinię,  czyli  będziemy mieli  wtedy zabezpieczone wszystkie  środki,  a tak jak
wspomniałem,  kwota ostateczna będzie wiadoma po przetargu. Najważniejsze dla nas na ten
moment jest to, aby ta różnica w kwocie te 25.000,00 zł. za Pańtwa przychylnością, była nam
przyznana i wtedy byłaby prawie pewność, że zakup pojazdu uda się sfinalizować. Liczymy
na pomoc i zrozumienie z Państwa strony.

Do punktu 3
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W zasadzie Pan Wiceprezes już uzadadnił, dlaczego
wprowadzamy  tą  kwotę  do  budżetu,  dodam,  że  dzieje  się  to  w  trybie  nadzywczajnym,
ponieważ  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  poprosił  o  potwierdzenie  na  piśmie
zaplanowanej w budżecie miasta kwoty dofinansowania. Ponieważ okazało się, że z innych
jednostek to dofinansowanie będzie mniejsze niż się spodziewano, Pan Prezes zwrócił się do
Pana Burmistrza o zwiększenie kwoty dotacji celowej, wprowadzamy dzisiaj 50.000,00 zł.,
dlatego, że w planie w miesiącu kwietniu zostało wprowadzone 50.000,00 zł., wtedy na tej
sesji padł wniosek o podwyższenie tych środków o 25.000,00 zł. z tym, że były uzgodnienia z
Panem Prezesem, że wprowadzimy to dopiero w miesiącu wrześniu, ale niestety musimy to
zrobić już teraz i w związku z tym proponujemy zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł. wydatki
budżetu  ogółem,  w  tym  wydatki  majątkowe  o  tę  kwotę,  następnie  kwota  50.000,00  zł.
zwiększy określony w paragrafie 3 ust. 1 deficyt budżetu do kwoty 1.143.781,00 zł., który
będzie  pokryty z  wolnych  środków i  również  w  pragrafie  6  przychody budżetu  z  tytułu
wolnych środków, zwiększą się o kwotę 50.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Temat bezpieczeństwa jest priorytetem
obecnych nas wszystkich tutaj  i musimy zrobić wszystko, żeby temu zadniu sprostać i się z
tego wywiązać.



Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9             Przeciw– 0      Wsztrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 70/XIV /2015 rok została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowejna lata 2015-2022.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Zwiększają się wydatki ogółem, przychody, deficyt
i w związku z tym, należy dokonać również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2015-2022.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:
Za- 9     Przeciw- 0 Wstrzymało się-0

UCHWAŁA NR 71/XIV/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5 
Zamknięcie obrad. 

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

Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej Mariusz Ostrowski – Chciałbym tylko na koniec
podziękować Państwu za bardzo poważne podejście do sprawy i zrozumienie tematu. 

Spisała:
J. Pilichowicz.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki


