
Protokół Nr XXIII/2015
z posiedzenia XXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie VII

kadencji z dnia 16 listopada 2015 roku.

Stan – 15
Obecni –15
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 17.00, a zakończono o godzinie 18.30.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Otwieram obrady XXIII sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej  VII  kadencji.  Witam serdecznie  Burmistrza Miasta  Pana Pawła Kalinowskiego,
witam Wiceburmistrza Pana Pawła Pachniewskiego, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską,
witam Panią  Sekretarz Hannę Adamską,  Pana Mecenasa Konrada  Wypycha,  witam koleżanki  i
kolegów Radnych, witam media, pracownice biura rady miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wpłynął  wniosek  Pana  Burmistrza  o
zwołanie  sesji  nadzwyczajnej,  w  celu  podjęcia  uchwał:  Uchwała  Rady  Miejskiej  zmieniającej
Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015 i Uchwała 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. Porządek sesji Państwo otrzymali. 

Przewodniczący odczytał porządek obrad.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski   -  Panie  Przewodniczący,  chciałbym  wprowadzić  do
porządku  obrad  Rezolucję  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie,  dotyczącego  lokalizacji   na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  i  Gminy  Gostynin
ośrodków dla  cudzoziemców oraz  wobec  przyjęcia  uchodźców z  krajów Afryki,  Azji  i  innych
krajów oraz ich osiedlania na terenie Miasta Gostynina  i Gminy Gostynin. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Panie Burmistrzu, prosiłbym o uzasadnienie,
dlaczego w takim trybie ta rezolucja ma być wprowadzona pod obrady. 



Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Szanowni  Państwo,   zapewne  znane  są  Państwu
doniesienia z Koszelówki,  gdzie jest  próba zagospodarowania około 150 uchodźców, na terenie
Ośrodka Zacisze. Solidaryzując się z innymi Gminami z naszego terenu i terenu Powiatu Płockiego,
chciałbym,  abyście  Państwo taką  rezolucję  przyjęli.  Jest  ona  sprzeciwem wobec  lokalizacji  na
terenie Gminy  Miasta jak również na terenie Gminy, ośrodka z uchodźcami. Istnieją informacje, że
taki ośrodek może powstać również w Miałkówku, chociaż wydaje mi się to mało realne, ale o tym
się mówi. Uważam, że taką rezolucję powinniśmy przyjąć, wiem, że Gmina Łąck taką rezolucję
podjęła,  a  w  dniu  jutrzejszym spotyka  się  Rada  Gminy  Gostynin,  aby również  taką  rezolucję
przyjąć.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –   Panie  Mecenasie,  czy  my  jako  Rada
Miejska możemy taką uchwałę przyjąć, na terenie Gminy Miasta i Gminy Gostynin?

Adwokat  Konrad  Wypych  –  Pan  Przewodniczący  pewnie  ma  na  myśli  szczególnie  Gminę
Gostynin.  Generalnie  oczywiście  kompetencje  Rady  Gminy  nie  dotyczą  Gminnych  Jednostek
Samorządu Terytorialnego, natomiast z uwagi na fakt,  że tego typu rezolucja jest  stanowiskiem
niewiążącym, wyraża jedynie stanowisko danego organu Samorządu Terytorialnego, ja przeszkód
nie widzę, aby taką rezolucję przyjąć, ponieważ samo w sobie żadnych skutków prawnych to nie
wywołuje.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dziękuję  za  wyjaśnienie.  Mam jeszcze
pytanie  do  Pana  Burmistrza,  czy  nie  lepiej  byłoby  ten  projekt  rezolucji  skierować  na  obrady
Komisji Spraw Obywatelskich i ewentualnie na sesji 30 listopada podjąć uchwałę w normalnym
trybie.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Uważam, że to nie ma znaczenia, czy to przejdzie przez
Komisję, czy na dzisiejszej sesji. Statut Urzędu Miasta mówi jasno, że rezolucje nie muszą być
obradowane na Komisji, dodam również, że ta sprawa związana jest  z przetargiem, którego termin
upływa 25 listopada, tak więc gonią nas terminy, stąd moja prośba, abyście Państwo dzisiaj taką
rezolucję podjęli.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Z jakim przetargiem jest to związane, jeśli
mogę prosić o wyjaśnienie. 

Adwokat Konrad Wypych – Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłosił  przetarg,  adresowany do
właścicieli prywatnych ośrodków wypoczynkowych. Przedmiotem przetargu jest zorganizowanie w
tych prywatnych ośrodkach ośrodka dla uchodźców, którzy mieliby być rozlokowani na  terytorium
Polski.  Termin  składania  ofert  upływa  25  listopada,  teoretycznie  każdy  prywatny  właściciel
ośrodka,  który spełnia  wymogi   wskazane  w tej  specyfikacji  przetargowej,  może  zgłosić  swój
ośrodek  właśnie  do  tego  typu  przetargu  i  teoretycznie  w  przypadku  wyboru  jego  oferty,
rzeczywiście w okolicach mógłby taki ośrodek powstać. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Czyli  teoretycznie,  może  być  też  taka
sytuacja, że jeśli ktoś zgłosi taki wniosek o zakwalifikowanie ośrodka, a uchwałą Rad Samorządów
Terytorialnych intencja będzie, żeby nie przyjmować uchodźców wówczas z takiego wniosku nic



nie zostanie i nie dojdzie on do skutku.   

Adwokat Konrad Wypych – Nie, ponieważ stanowisko każdej z Rad jest niewiążące, także ono
nie ma wypływu na rozstrzygnięcie i bieg przetargu, skutecznie sprzeciwić się temu Rada nie może,
natomiast może wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska- Mystkowska -  Uważam, że
przedstawiany projekt rezolucji  ma być podejmowany przez Radę Miejską i  powinno być tutaj
wyrażone stanowisko Rady Miejskiej, nie Burmistrza. Powinno się w tej rezolucji znaleźć kilka
poprawek,  bo  nie  jest  ona  do  końca  zgodna  z  naszymi  założeniami,  oczywiście  powinna  być
podjęta, ale najpierw należy ją poprawić.

Radny Stanisław Pieniążek – Uważam, że przynajmniej część tego tekstu ma charakter polityczny
i Rada nie powinna zabierać tutaj głosu, tym bardziej, że to nie jest wiążąca decyzja, a odnośnie
przetargu każdy może złożyć ofertę. 

Radny Jan Głodowski  – Szanowni Państwo, dziwie się takiemu podejściu, ja jestem za tym, że
ludziom trzeba pomagać i uważam, że to nie jest sprawa polityczna. Okolice Miasta, to także nasz
teren,  bo  my  tutaj  mieszkamy,  to  nie  jest  wiążące,  ale  Gminy  obradują  nad  tym.  Gdybyście
posłuchali ludzi, co ma być w Koszelówce, to byście nie mówili, tego co powiedzieliście przed
chwilą, dlatego uważam, że taka rezolucja powinna być przyjęta. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Mam pytanie do Pana Radnego Pieniążka, w którym zdaniu
rezolucja niesie za sobą polityczne oblicze, bo ja nie rozumiem tej wypowiedzi. 

Radny Stanisław Pieniążek –  Przeczytam Pani  jedno zdanie:  „  Jednocześnie Rada Miejska w
Gostyninie z dezaprobatą wyraża się o sposobie tworzenia przez administrację rządową ośrodków
dla  cudzoziemców  z  wykorzystaniem  procedur  przetargowych...”,  jest  to  sprawa  polityczna,
ponieważ kwestia ustaleń była na szczeblu rządu, a nie takim małym obszarze jak Gostynin.

Sekretarz Hanna Adamska – Nadal nie rozumiem jaki jest tu cel polityczny.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki -    Przepraszam, ale  przerwę tą  dyskusję,
debatujemy nad procedurą, czy mamy wpisać rezolucję do porządku, czy nie. Radni swoją myśl
wyrażą w głosowaniu.

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  –  Proszę  Państwa,  musimy  pokazać  dzisiaj  twarz
solidaryzując się z innymi Gminami, które podejmują rezolucję, bez względu na kwestię polityczne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Jeżeli  punkt  zostanie  wprowadzony  do
porządku obrad, będzie czas aby ten temat dogłębnie rozwinąć. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Tak  jak
powiedziałam już wcześniej, myślę, że powinniśmy przygotować swój projekt rezolucji, bo z tą ja
się nie do końca zgadzam, a dzisiaj nowej rezolucji nie damy rady przygotować. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Wniosek  Pana  Burmistrza  poddaję  pod
głosowanie. 



Za przyjęciem wniosku, odnośnie wprowadzenia do porządku obrad rezolucji w sprawie przyjęcia
stanowiska  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie,  dotyczącego  lokalizacji  na  terenie  Gminy  Miasta
Gostynina   i  Gminy  Gostynin  ośrodków  dla  cudzoziemców  oraz  wobec  przyjęcia  uchodźców
głosowano następująco:

Za – 2           Przeciw – 4 Wstrzymało się – 5 

Wniosek nie przeszedł.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Uważam, że to jest tchórzostwo z Państwa strony. Nie
będę dalej komentował Państwa stanowiska. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Panie Burmistrzu niech Pan tak nie mówi, nie uważam, że tutaj ktoś
stchórzył, wiem co to znaczy być uchodźcom.

Radny  Jan  Głodowski  –  Szanowny  kolego,  jakim  uchodźcom?,  popatrzmy  jakie  są  ich
przekonania, posłuchajmy co dzieje się w Niemczech.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Zamykam  dyskusję  na  ten  temat.
Przechodzimy do głosowania porządku w wersji przedstawionej Państwu na piśmie. 

Za przyjęciem porządku głosowano następująco:

Za – 9 Przeciw – 2 Wstrzymało się – 0

Porządek został przyjęty. 

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2015 rok.
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.

 

 Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015 rok.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Na samym początku chciałam wprowadzić autopoprawkę
do uzasadnienia tej  uchwały,  ponieważ w tirecie 4 kwotę 93.100,00 zł.   należy  zastąpić kwotą
170.282,00  zł.,  jest  to  pomyłka  przy  pisaniu.  Po  dokonaniu  proponowanych  zmian,  dochody



budżetu ogółem zmniejszą się o kwotę 989.081,00 zł. tj. o kwotę, która wynika ze zmniejszenia i
zwiększenia planu, w tym dochody bieżące zmniejszą się o kwotę 352.081,00 zł.  i ona również
wynika z kwot zmniejszających i zwiększających  plan. Następnie dochody majątkowe zmniejszą
się o kwotę  637.000,00 zł. Wydatki budżetu ogółem zimniejszą się o łączną kwotę 989.081,00 zł.,
podobnie jak w dochodach, ta kwota wynika z kwot zmniejszających i zwiększających plan. Z tej
kwoty wydatki bieżące zwiększą się ogółem o kwotę 206,00 zł.,  która również wynika z kwot
zmniejszających  i  zwiększających  plan  wydatków  bieżących,  natomiast  wydatki  majątkowe
zmniejszą się o kwotę 989.287,00 zł. Jeżeli chodzi o dochody budżetowe:

-  w dziale 754 zmniejsza się o kwotę 10.132,00 zł., dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych
kar pieniężnych od osób fizycznych – ta zmiana spowodowana jest  tym, iż została zlikwidowana
Straż Miejska i nie będzie realizowany plan z tego tytułu jeżeli chodzi o dochody bieżące z tego
roku.

- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 98.155,00 zł. z tytułu  podatku od środków transportowych od
osób  prawnych,  tutaj  przy  uchwalaniu  stawek  podatku  na  2015  rok  informowałam,  że
przewidujemy wykonanie tego planu, ponieważ podatnicy sprzedali swoje samochody, które były
przedmiotem  opodatkowania.

- w dziale 756 proponujemy zmniejszyć o kwotę 244.000,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości
od osób fizycznych.

-  w dziale  801 zwiększa  się  o  kwotę  206,00  wpływy z  różnych  dochodów.  Jest  to  przyznane
odszkodowanie dla Przedszkola Nr 2 z ubezpieczenia majątku.

Następnie jeśli chodzi o wydatki bieżące z rozdziału 75075 zmniejszamy plan o kwotę 2.317,00 zł. i
tą kwotą dokonujemy przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji  budżetowej,  zwiększając o
kwotę 317,00 zł.  plan na wypłatę wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej i w rozdziale 80132
zwiększamy  o  kwotę  2.000,00  zł.  z  przeznaczeniem  na  wydatki  związane  z  organizacją
Gostynińskiego  Festiwalu  Instrumentów  Dętych  Blaszanych  „Blacha  dla  najmłodszych”.  W
rozdziale 80104  kwota z odszkodowania zwiększa plan wydatków w Przedszkolu Nr 2 na zakupy
związane z usunięciem uszkodzeń, ponieważ była zalana tam ściana. 

W  wydatkach  majątkowych  60016  zmniejsza  się  o  kwotę  100.150,00  zł.  plan  wydatków  na
realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej  w ul. Stodólna” i przenosi się do
Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022. 

W  rozdziale  70095  zmniejsza  się  o  kwotę  400.000,00  zł.  na  zadanie  inwestycyjne  pn.
„Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 14 wraz z
wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cw komunalnych budynków mieszkalnych
przy ul. 3-go Maja 12 i 12b.

Następnie w rozdziale  75495 zmniejsza się o kwotę 93.100,00 zł.  na zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja  i  rozbudowa  monitoringu  wizyjnego  na  terenie  miasta  Gostynina”.  To  zadanie
weszło  do projektu  budżetu  na 2016 rok,  będzie realizowane w formie usługi,  a  nie  w formie
zadania inwestycyjnego.



W rozdziale  80104  zmniejsza  się  o  kwotę  170.282,00  zł.  środki  na  zadanie  inwestycyjne  pn.
„Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 do obowiązujących przepisów  techniczno –
budowlanych  i  przenosi  się  do  wykazu  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
na lata  - 2014 - 2022. 

Ostatnia  zmiana,  to  w  rozdziale  90095  zmniejsza  się  o  kwotę  225.755,00  zł.  na  zadanie
inwestycyjne pn.  „Budowa instalacji  centralnego ogrzewania zasilanej  z miejskiej  sieci  cieplnej
zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” i przenosi się do
Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022”.

Radny Tadeusz Majchrzak -   Mam pytanie do rozdziału 90095, bo o ile pamiętam początkowa
suma na ogrzewanie wynosiła 242.000,00 zł. i czy to 16.245,00 zł. było wzięte na remont ul. Armii
Krajowej?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Nie, wykonany był projekt jeśli  chodzi o ogrzewanie
centralne i audyt energetyczny. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  A te środki,
które będą przeniesione na inwestycje na przyszły rok, przejdą również do budżetu na następny rok,
tak?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –Tak, te które wymieniłam wcześniej.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  -   Czyli  w
rozdziale  60016  -  150.000,00  zł.  na  ul.  Stodólną  i  to  jest  wpisane  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej, ale następne 70095 i 75495 nie mamy żadnej informacji co z tymi środkami się dzieje. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Jeżeli chodzi o monitoring, będzie realizowany w formie
usługi  w  przyszłym roku,  jest  to  ujęte  w  projekcie  budżetu.  Teraz  te  kwoty  zmniejszają  plan
wydatków, a jeśli  chodzi  o zadanie termomodernizacji   budynku przy 3-go maja 14 jest  już w
wykazie przedsięwzięć. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mam jeszcze
pytanie o dochody bieżące budżetu miasta rozdział 756, powiedziała Pani, że odeszło cześć osób,
które wyrejestrowały samochody, ale jak wygląda ściągalność podatków, czy jest ona na wysokim
poziomie?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak jak informowałam przy uchwałach,  są stałe osoby,
które tego podatku nie zapłaciły w tym roku i  na pewno nie zapłacą w przyszłym roku. Jeżeli
chodzi o środki transportowe, tutaj dużych zaległości nie ma, ściągalność jest dobra.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A podatek od
nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 244.000,00 zł., czemu to jest tak duża kwota? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Przewidujemy, że taki podatek nie wpłynie, bo w podatku
od nieruchomości znajdują się również osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i
są wśród nich tacy podatnicy, którzy od lat zalegają z podatkiem, a te należności wpisane są na
hipotekę.



Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  A jeszcze
dopytam o dochody majątkowe budżetu miasta w dziale 700 – kwota 637.000,00 zł., czy wartość
naszych  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży  nie  jest  przeszacowana,  że  nie  ma  osób
zainteresowanych kupnem?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Jeżeli chodzi o ceny wywoławcze w przetargach, to one
wynikają z operatów szacunkowych, nie jestem rzeczoznawcą więc trudno mi powiedzieć, czy one
są przeszacowane.                   

                                                                                    (obrady opuścił radny Jan Głodowski)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  - Przystąpimy do głosowania. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 111/XXIII/2015 została podjęta 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 Finansowej na lata 2015-2022.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 5 min. przerwy.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Zgłaszam  autopoprawkę  do  punktu  7  Wieloletniej
Prognozy Finansowej: „Uchwałą nr 100/XXI/2015 z dnia 7 października 2015 roku przeniesiono
plan wydatków majątkowych w kwocie 23.000,00 zł.  z rozdziału 92601 do rozdziału 60016, tj.
zmniejszono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa dwufunkcyjnego boiska
rekreacyjnego o funkcji lodowiska stałego i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej” a w
rozdziale 60016 zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi
w ul. Armii Krajowej”. Odniosę się do zmian jakie były dokonywane Zarządzeniami Burmistrza:

1. Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku.

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 281.259,10 zł. Z tytułu
dotacji celowej  budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 281.259,10 zł. w tym:
zwiększono o kwotę 17.603,00 zł.  na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień  6 września   2015 roku (  w tym o kwotę



10.000,00 zł. Za wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenie), o kwotę 19.161.00 zł. zwiększono
wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, o kwotę 18.000,00 zł. na zatrudnienie asystentów
rodziny  (wynagrodzenia),  o  kwotę  1.100,00  zł.  zwiększono  plan  na  opłacenia  składek  na
ubezpieczenie  zdrowotne  za  osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  rodzinne  oraz  zasiłek  dla
opiekuna,  o  kwotę  120.000,00  zł.  Na  wypłatę  zasiłków  okresowych,  o  kwotę  4.395,10  zł.  na
wypłatę  dodatków energetycznych i o kwotę 101.000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

2. Zarządzenie nr 123/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku:

-  plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 10.993,00 zł. z tytułu
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która przeznaczona
jest na realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie Miasta Gostynina w
2015 roku”.

3. Zarządzenie 132/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku:.

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 148.575,00 zł. w tym o
kwotę 20.980,00 zł.  z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 81.000,00 zł. z dotacji
celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o kwotę 46.595,00 zł. z
tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej  opieki  wychowawczej  finansowanych  w  całości  przez  budżet  państwa  w  ramach
programów rządowych.

- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 148.757,00 zł. w tym:
zwiększono o kwotę 20.980,00 zł.  na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 6 września 2015 roku (w tym o kwotę 4.300,00 zł.
na  wynagrodzenia  w  ramach  umowy  –  zlecenie),  o  kwotę  129.000,00  zł.  na  dofinansowanie
programu  „Pomoc  państwa  z  zakresie  dożywiania”,  o  kwotę  46.595,00  zł.  na  dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla  uczniów w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2015 roku pn. „ Wyprawka szkolna”, zmniejszono o kwotę 48.000,00 zł. na
dofinansowanie realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch” (wynagrodzenie bezosobowe). Tutaj, jak Państwo zapewne pamiętają zmieniła się
kwota dotacji, wartość dofinansowania zmniejszyła się i należy teraz tą kwotę z  kwoty jaka była
pierwotnie przyznana zdjąć.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Nie
pamiętamy sytuacji, aby zmniejszała się kwota na Malucha.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Była taka sytuacja, że kwota  dotacji  na ten program, to
kwota 132.710,00 zł.,  a pierwsza kwota była wyższa 179.000,00 zł. i najpierw zwiększaliśmy o
kwotę 48.000,00 zł. , a później zmniejszaliśmy tą kwotę. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska -Mystkowska – A co wpłynęło
na obniżenie dotacji?



Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Większy jest wkład własny Gminy. Na podstawie decyzji
Wojewody należy tą dotację obniżyć. W tym zarządzeniu dokonujemy przeniesienia wydatków w
kwocie  29.000,00  zł.  Związanych  z  bieżącą  naprawą  ulic  na  wynagrodzenia  i  pochodne  od
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy bieżących naprawach ulic. 

4. Zarządzenie nr 147/2015 z dnia 30 września 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 519.749,00 zł. z tytułu
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zdań zleconych gminie. Ta kwota będzie przeznaczona:

• kwota 21.821,00 zł. na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
do Sejmu RP i do Senatu RP,

• kwota 497.928, 00 zł. na wydatki z zakresu pomocy społecznej,

Przeniesiono tutaj również kwotę 111.082,00 zł. z wynagrodzeń w ramach umowy – zlecenie na
wydatki rzeczowe, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  referendum ogólnokrajowego.

5. Zarządzenie nr 159/2015 z dnia 23 października 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 496.860,84 zł. Z tytułu
dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- z kwoty 496.860,84 zł. zwiększono plan o kwotę 5.311,94 zł. z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych, następnie o kwotę 36.685,00 zł. na realizację zadań wynikających z
ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o
kwotę 21.280,00 zł.  na wydatki  związane z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem wyborów do
Sejmu  RP i  do  Senatu  RP,  następnie  o  kwotę   4.340,00  zł.  zwiększy  się  plan  w  Szkołach
Podstawowych na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego
programu „Książki naszych marzeń”, o kwotę 154.705,00 zł. zwiększy się plan w opiece społecznej
na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 271.000,90 zł. na wypłatę dodatków energetycznych  i
koszty obsługi tego zadania, następnie o kwotę 160.500,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę
23.666,00 zł. zwiększy się plan wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, o
kwotę  63.200,00  zł.  na  pomoc  materialną  dla  uczniów.  Zmniejsza  się  plan  o  kwotę  99,00  zł.
Przeznaczoną  na  zakup  podręczników.  W tym  zarządzeniu  dokonuje  się  przeniesienia  między
Paragrafami  klasyfikacji  budżetowej  w  kwocie  10.000,00  zł.  przeniesiono  z  wynagrodzeń
bezosobowych na zakup usług związanych z pielęgnacją drzew w lasach komunalnych, następnie
wydatki w kwocie 61.35 zł. przeniesiono  z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe
wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do
Sejmu  RP  i  Senatu  RP,  wydatki  w  kwocie  22.000,00  zł.  zostają  przeniesione  z  wydatków
rzeczowych na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli. 

Jeżeli  chodzi  o  zmiany dokonywane  w Uchwale  Budżetowej  Zarządzeniami  Burmistrza,  w tej
uchwale dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 i w



projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 i w wykazie
przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  również  dostosowano  kwoty  łącznych
nakładów  finansowych,  limitów  w  poszczególnych  latach  oraz  limity  zobowiązań  do  danych
ujętych  w projekcie  uchwały w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  na  lata  2016-2023.
Dodam, iż w związku z tym, że w projekcie budżetu  został zaplanowany kredyt, którego spłata
przekracza obecną Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stąd dochodzi jeden rok i
projekt uchwały  i projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie na lata 2016-2023. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Na stronie 8 w
punkcie 2 w zakresie wypadku  mamy zapis, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zwiększono o kwotę 1.136.712,00 zł.,  czy coś więcej możemy o tej  kwocie się dowiedzieć?  I
chciałabym czegoś więcej dowiedzieć się apropo pracownika, który ma pracować przy remoncie
ulic. Na jaki okres jest to umowa? Ilu jest tych pracowników? Bo jest to dziwna sytuacja, drogi są w
tragicznym stanie, a my zabieramy pieniądze, żeby zatrudnić kolejnego pracownika, który fizycznie
będzie pracował przy remoncie, ale chyba nie będzie miał czy skoro zabieramy kwoty?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie odpowiem Pani teraz na jaki okres. Pani kadrowa
odpowiadała na Pani interpelację i były tam wykazane te informacje.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Wydaje mi
się, że jest to jedna osoba zatrudniona na rok czasu, umowa kończy się w 2016 roku.  

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Nie  zajmuje  się  kadrami,  więc  nie  odpowiem na  to
pytanie?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska- Mystkowska -  Czemu takie
duże kwoty przenoszone są zarządzeniami, a nie uchwałą Rady Miejskiej?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Przy podejmowaniu uchwały 1 października, wtedy kiedy
zwracaliśmy się do Państwa o przesunięcie na wynagrodzenia w rozdziale zieleni i omiatania ulic,
ja  mówiłam pokrótce,  że  tam gdzie  nie  ma  konieczności,  a  wiemy,  że  te  wydatki  nie  zostaną
wykonane, dokonaliśmy przesunięcia, bo to przesunięcie jest w związku z tą samą sytuacją, która
dotyczyła zwiększeń  w tej uchwale, która miała być podjęta  we wrześniu, a została przesunięta na
sesję nadzwyczajną 1-go października.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska-  Mystkowska  –  Mówimy o
kwocie  183.000,00  zł.  na  wynagrodzenia  i  też  słyszeliśmy  w  momencie  kiedy  mieliśmy
podejmować tą uchwałę, że Urząd Miasta będzie przedłużał te umowy, potem okazało się, że te
umowy zakończyły się, także czuję się trochę zmanipulowana.  Nie dziwie się, że w tym mieście
nie ma pieniędzy na remonty i inne rzeczy, skoro ciągle wypłacane są jakieś wynagrodzenia. Jestem
ciekawa ile z wniosków zawartych w bilansie otwarcia (audyt), który Pan Burmistrz zlecił,  zostało
zrealizowanych między innymi przerost zatrudnienia. 

Sekretarz  Miasta  Hanna  Adamska  –  Jeśli  chodzi  o  przerost  zatrudnienia  w  tej  chwili  nie
odpowiem  dokładnie  ile  wniosków  zostało  zrealizowanych,  ale  przecież  tego  zatrudnienia  nie
dokonał obecnie urzędujący Burmistrz, doskonale Pani wie, że to zatrudnienie nastąpiło jeszcze w
poprzedniej kadencji i my musieliśmy je  kontynuować z uwagi na pewne wiążące nas z Urzędem



Pracy decyzje. W związku z tym to zatrudnienie musiało być kontynuowane do jakiegoś czasu, a
sukcesywnie te umowy nie są przedłużane, są wygaszane.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska-  Mystkowska  –  Do  kiedy
ostatnia z tych umów była zawarta?

Sekretarz Miasta Hanna Adamska –  Niektóre umowy zostały zawarte do 2015 roku do końca
grudnia, w związku z tym nie było możliwości, aby tych ludzi po prostu zwolnić. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska- Mystkowska –  Nie mówię,
aby  zwalniać  tych  ludzi,  tylko  mówię  o  wygaszaniu  umów.  Usłyszeliśmy  od  Państwa,  że
potrzebujecie Państwo 183.000,00 zł., które wydane były już wcześniej zanim podjęliśmy uchwałę
budżetową i powiedziano nam, że musicie przedłużyć umowy, bo taką umowę mamy podpisaną z
Urzędem Pracy,  natomiast  w  momencie  kiedy przekazaliśmy pieniądze,  okazało  się,  że  ludzie
zaczęli do nas dzwonić i twierdzić, iż żadne umowy nie zostają przedłożone.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Dopowiem tylko, odnośnie tamtej sesji, nie mówiliśmy
tylko, że na samo przedłużenie, ale tez na zobowiązania, które  nie były ujęte w projekcie budżetu,
a które wynikały  z umów zawartych  po 15 listopada 2014 roku.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska-  Mystkowska  –  Czyli
rozumiem,  że  te  pieniądze  powinny  być  dużo  wcześniej  przesunięte,  bo  naraziliśmy  się  na
dyscyplinę finansów publicznych, zostały wydane pieniądze, które nie były zagwarantowane  w
budżecie.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Wcześniej nie zwracaliśmy się o to, dlatego że zdarzało
się, iż osoby chorowały i były oszczędności z zasiłków płaconych przez ZUS i przez to nie było
wiadomo jaka kwota będzie potrzebna.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska-  Mystkowska  –  Zgłaszam
wniosek formalny o 15 lub 20 min. przerwy z możliwością przedłużenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ogłaszam 20 min przerwy. 

                     (po przerwie...)

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska- Mystkowska – Mam pytanie
do Pana Burmistrza, ale ponieważ nie jest obecny zadam je Panu Wiceburmistrzowi, mówiliśmy o
umowach  przed  przerwą,  że  nie  są  przedłużane:  pracownik  gospodarczy  -  zatrudnienie  od  5
października  2015  roku  do  31  grudnia  2016  roku,  pracownik  gospodarczy  –  zatrudnienie
od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku, są to umowy po robotach publicznych i mam w
związku z tym pytanie, czy mogliśmy podpisać tak niekorzystną umowę przedłużając na rok czasu
zatrudnienie  po  umowie  publicznej?,  bo  tutaj  mamy umowę od 15 września  2015 roku do 14
września 2016 roku, mówię tutaj o odpowiedzi udzielonej na pismo z 3-go listopada.  

Sekretarz Miasta Hanna Adamska  -  W odpowiedzi na to pismo Pan Burmistrz wspomniał, iż
zostały przedłużone 3 umowy.



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Generalnie
pytałam w piśmie o wynagrodzenia, które nie były przewidziane w budżecie na 2015 rok, nie ma
ujętej Straży Miejskiej, umowy – zlecenie, ale w momencie kiedy zostało to podsumowane wyszło
800.000,00 zł., odjęłam Straż Miejską bo ona została zawarta w prawie sądowym 490.000,00 zł. to
co  było  zapisane  w  budżecie,  więc  to  są  olbrzymie  pieniądze.  Czyli  mam  pytanie,  jednak
kontynuujemy  umowy i są wybrańcy, którym będą one przedłużane?

Sekretarz Miasta Hanna Adamska  - Nie to nie są wybrańcy, nie będę wchodziła w szczegóły co
do tych osób, ponieważ nie mogę ze względu na ochronę danych osobowych, natomiast sytuacja
dwóch pracowników którym umowę przedłużono była wręcz tragiczna,  jednego z pracowników
żona  nie  pracuje,  jest  chora  ma  nowotwór,  jest  to  rodzina  wielodzietna,  nie  było  możliwości
nieprzedłużenia umowy z tym człowiekiem, to jest wynagrodzenie wysokości 1750,00 zł. Brutto,
drugi pracownik,któremu została przedłożona umowa prowadzi prace remontowe od lat, wykonał
nam wszystkie prace remontowe w szkołach  w okresie wakacyjnym, zna się na tym i w związku z
tym  koszty  były  dużo  mniejsze,  niż  w  sytuacji  gdybyśmy  mieli  wynająć   firmę.  To  są
wynagrodzenia najniższe, groszowe.       

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Tak, ale grosz
do grosza i to czyni dużą kwotę. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Ale Ci ludzie nie dostają tych pieniędzy za nic.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Jeszcze mam
pytanie, o ulicę Armii Krajowej, co się dzieje, że remont tej ulicy został przerwany. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  - Chodzi tutaj o opracowanie projektu organizacji ruchu, to
ma trwać jakiś czas, ulica została sfrezowana i jak tylko będzie projekt, firma przystąpi do realizacji
tego zadania, czasowo długo trwa przygotowanie tego projektu. Do końca roku na pewno ulica
zostanie wyremontowana.

Wiceburmistrz Paweł Pachniewski – Rzeczywiście w tej chwili jeśli chodzi o remont ul. Armii
Krajowej  mamy  pewien  przestój.  Wynika  to  z  tego,  że  firma  gdy  wygrała  przetarg,  mogła
skorzystać w tym pierwszym momencie z urządzenia specjalistycznego do zrywania, a nie miała
takiej  możliwości  w terminie późniejszym.  Z tego co mi  wiadomo,  mimo że  jest  niekorzystna
sytuacja  dla  mieszkańców,  teren  jest  oznakowany,  a  zlecenie,  które  firma  przyjęła  nie  jest
zagrożone, aby nie było wykonane w tym roku.      

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Pani Skarbnik
wcześniej wspominała o monitoringu, że to ma być na zasadzie umowy?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Na zasadzie usługi.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  A mogliby
Państwo powiedzieć nam coś więcej na ten temat, bo jest to także wpisane w Wieloletnią Prognozę
Finansową. 



Wiceburmistrz Paweł Pachniewski – Na razie rozmawialiśmy na temat monitoringu w Urzędzie
Miasta Płocka. Tam zapoznano nas z istniejącym w mieście systemem. Płock skorzystał z  wynajmu
usługi, przeprowadził odpowiednie kalkulacje  i uznał, że jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie.
Póki co, firma przygotowuje dla nas projekt, nie jesteśmy związani jeszcze żadną umową  z tą
firmą,  jest  to  etap  rozważania oferty tej  firmy,  ale  wydaje się,  że  ta  forma będzie najbardziej
opłacalna. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Dodam  tylko,  że  rozmawialiśmy  przy
rozwiązywaniu Straży Miejskiej, iż Ci pracownicy którzy będą odchodzić ze Straży  przejdą do
pełnienia funkcji związanych z monitoringiem? Czy to tak rzeczywiście będzie, czy może będą to
inne osoby?

Wiceburmistrz  Paweł  Pachniewski  –  Panie  Przewodniczący  ma  Pan  rację,  będzie  tak  jak
mówiliśmy  wcześniej,  bo  trudno  byłoby  szukać  nowych  pracowników,  gdy  mamy  osoby
przeszkolone pod tym kontem, które potrafią obsługiwać kamery.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 8               Przeciw – 0         Wstrzymało się – 2 

UCHWAŁA NR 112/XXIII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – Zanim przejdziemy do ostatniego punktu,
chciałem Państwa  poinformować,  że  rezolucja  zostanie  skierowana pod obrady Komisji  Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej, która odbędzie się 25 listopada, a następnie na sesję
30  listopada.  Otrzymaliśmy  zaproszenie  do  Pana  Prezesa  Śladowskiego  na  prezentację
specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji, która odbędzie się w dniu 18-go listopada
o godzinie 14.30 na terenie  Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ziejkowej 21 w Gostyninie.   

Do punktu 5

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  -  Zamykam  posiedzenie  XXIII  sesji
nadzwyczajnej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.  

Spisała:

Julita Pilichowicz Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki 

  




