
                                                        PROTOKÓŁ NR XLIX/2016

            z posiedzenia XLIX  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie – VII kadencji z
dnia 20 grudnia 2016 roku.

Stan  – 15
Obecni – 12

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 18.50, a zakończono o godzinie 19.00.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – Witam Państwa bardzo serdecznie, Witam
pana Burmistrza,  witam Panią Burmistrz,  witam Panią Sekretarza,  Panią Skarbnik,  witam Pana
Adwokata,  witam Pana Prezesa,  witam media,  witam koleżanki i  kolegów radnych, pracownice
Biura Rady i wszystkich przybyłych. Otwieram nadzwyczajną XLIX sesję Rady Miejskiej. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego porządku.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na bezczynność organu.
5. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. 
6. Zamknięcie obrad.



Do punktu 3

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2017 rok.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Projekt  uchwały  został  zaopiniowany
negatywnie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Czy są uwagi do projektu
uchwały?

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały  głosowano następująco:

Za- 0 Przeciw- 12 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA nie została podjęta. 

Do punktu 4 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na bezczynność organu.

Adwokat Konrad Wypych –  Sprawa jest znana, jest to konsekwencja wcześniej podejmowanej
przez  Radę  uchwały  dotyczącej  rozpatrzenia  skargi  Państwa  Pawlak  i  Pana  Dyszkiewicza   na
działanie Burmistrza w zakresie przejęcie nieruchomości pod drogi. Rada Miasta uchwałą uznała tą
skargę za bezzasadną, na to rozstrzygnięcie Państwo Pawlak i Pan Dyszkiewicz złożyli skargę  i
ustawowo Rada miała 30 dni na przekazanie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z
tego co pamiętam, została ona przekazana po 18 dniach, wcześniej  po upływie 14 dni skarżący
złożyli skargę  na bezczynność w Sądzie Administracyjnym, zarzucając, że Rada nie przekazała tej
skargi  w  terminie   i  Sąd  Administracyjny  w  konsekwencji  tej  skargi,  zobowiązał  Radę  do
przekazania odpowiedzi na skargę na bezczynność i tejże skargi na bezczynność i to jest właśnie
uchwała przekazująca skargę na bezczynność do Sądu i odpowiedź Rady na tę skargę, odpowiedź
sprowadza się do tego, że skarga jest bezzasadna, bo wcześniejsza skarga została przekazana w
terminie. 

Za podjęciem uchwały  głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 251/XLIX/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 5 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. 

Opinia komisji:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  - opinia pozytywna. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały. 



Za podjęciem uchwały  głosowano następująco:

Za- 12 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA 252/XLIX/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Pani Skarbnik prosiła o głos. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Chciałam przekazać informację od Pana Włodzimierza
Frontczaka  Naczelnika  Wydziału  IGP,  w związku z  wnioskami  jakie  mają  wpłynąć  do  Urzędu
chciałabym, aby Państwo wzięli  pod uwagę sytuację,  że do końca roku nie  zapłacimy 75% za
dokumentację, na modernizację MOSIR-u, ponieważ w dniu dzisiejszym pojawił się projektant i
złożył następujące opracowania, wymienił, a dalej pisze „że przekazane opracowania nie stanowią
podstaw do wypłaty części wynagrodzenia przewidzianej do wypłacenia w roku 2016, wykonawca
zadeklarował wykonanie wszystkich opracowań do dnia 15 stycznia 2017 roku, a więc cała płatność
za wykonanie umowy, będzie płatna w 2017 roku. Jedną z przyczyn niezrealizowania umowy w
terminie  nie  leżąca  po  stronie  wykonawcy  jest  pomysł  zmiany   przez  zamawiającego  zakresu
umowy, co wpłynęło na okresowe wstrzymanie prac projektowych”.  W związku z tym, będziemy
musieli przy uchwalaniu budżetu z wydatków bieżących zabezpieczyć kwotę około 17.000,00 zł.,
ponieważ w 2016-tym roku wartość dokumentacji do zapłacenia to kwota  26.753,00 zł., 25% tej
dokumentacji  w  2017  roku  to  kwota  8.018,00  zł.,  w  związku  z  tym,  że  dołożyliśmy  na
przeprojektowanie 10.000,00 zł., to różnica do zwiększenia planu na przyszły rok  stanowi około
17.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Kiedy Pani Skarbnik planuje,  to przenieść?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Będziemy musieli przy uchwaleniu budżetu zabezpieczyć
kwotę na 2017 rok. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Ale fizycznie
ono jest zabezpieczone w 2016 roku i wjedzie nam w nadwyżkę budżetową? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Wejdzie, ale wolne środki będziemy mieli dopiero pod
koniec marca. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Technicznie można obniżyć o 17.000,00 zł.
rezerwę i przenieść te środki na to zobowiązanie.

Do punktu 6

Zamknięcie obrad. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 




