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

kadencji z dnia 19 Stycznia 2015 roku.

Stan – 15
Obecni –12
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 17.00,  zakończono o godzinie 17.30.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram  obrady  XXVII  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 odczytał porządek obrad. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  proszę  o
wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad Uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta
Gostynina na 2016 rok. 

Za  wprowadzeniem  Uchwały  zgłoszonej  przez  Burmistrza  do  porządku  obrad  głosowano
następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

Uchwała została wprowadzona do porządku obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Projekt  Uchwały  zmieniający  Uchwałę
Budżetową Miasta Gostynina zostanie wprowadzony w punkcie 4, a punkt 5 będzie jako punkt 6. 

(przybyła Radna Wiesława Radecka)

Za porządkiem porządku obrad głosowano następująco:  

Za- 11 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1



Porządek obrad został przyjęty. 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odwołania  od  rozstrzygnięcia  nadzorczego  Wojewody

Mazowieckiego Nr LEX-P.4131.38.2015.MRM z dnia 31 grudnia 2015r. 
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  101/XXII/2015  Rady  Miejskiej  w

Gostyninie  z  dnia 29 października  2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej  Rady
Miejskiej w Gostyninie.

5. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2016 rok.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  odwołania  od  rozstrzygnięcia  nadzorczego  Wojewody
Mazowieckiego Nr LEX-P.4131.38.2015.MRM z dnia 31 grudnia 2015r. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Odczytał  rozstrzygnięcie  nadzorcze
Wojewody Mazowieckiego - treść rozstrzygnięcia stanowi załącznik do protokołu. 
Projekt uchwały wszyscy otrzymali wraz z uzasadnieniem. 

Mecenas Konrad Wypych – Wysoka Rado, jak Państwo zauważyli uchwała została zaopiniowana
przeze mnie, pod względem formalno – prawnym. Formalnie Radzie, jak i każdej osobie fizycznej
zgodnie  z  Konstytucją  przysługuje  prawo odwołania  do  Sądu,  także  w  tym  przypadku  można
odwołać się do Sądu Administracyjnego, natomiast chciałbym w swoim imieniu powiedzieć,  że
prawo odwołania się do Sądu i formalna treść uchwały to jedno, a czymś innym jest merytoryczna
skuteczność takiego odwołania. W tym zakresie oczywiście rozstrzygał będzie Sąd, ja w żadnej
mierze  nie  pokuszę się o prognozowanie prawdopodobieństwa wyroku takiego,  czy innego,  ale
musicie  mieć  Państwo  świadomość,  że  na  pewno  niezwykle  trudno  będzie  znaleźć  skuteczne,
merytoryczne argumenty przeciwko Rozstrzygnięciu Wojewody Mazowieckiego. Może ono nie jest
idealnie uzasadnione, natomiast główny motyw jaki przewija się w uzasadnieniu, to rzeczywiście
można znaleźć  odzwierciedlenie poglądów o orzecznictwie Sądów Administracyjnych, Sądy często
odstępują od swoich poglądów, nie podzielają ich, nie mniej  jednak jakaś linia orzecznicza jest
ugruntowana i tak jak mówię, na chwilę obecną, ja jestem w stanie zagwarantować  formalno -
prawną prawidłowość uchwały, natomiast merytoryczne oceny będzie rozstrzygał Sąd. 

Radny Jan Głodowki -  Kiedy podejmowaliśmy tą uchwałę i Państwo ją podjęli,  mówiłem że
może być ona nieskuteczna i rzeczywiście mieliśmy rację, że głosowaliśmy przeciw, pytanie moje
jest takie – jaki jest koszt, bo nie wiem czy duży, czy mały, odwołania i z jakich kosztów to będzie
pokryte?

Mecenas  Konrad  Wypych  –  Precyzyjnie  i  konkretnie  nie  jestem  w  stanie  w  tej  chwili
odpowiedzieć, ale koszt skargi do Sądu Administracyjnego jest w granicach 300 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki -  Koszt odwołania będzie pokryty z działu
Rady Miejskiej. 



Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9 Przeciw- 3 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 144/XXVII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  101/XXII/2015  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie  z  dnia  29  października  2015r.  w  sprawie  powołania  Młodzieżowej  Rady
Miejskiej w Gostyninie. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Mam pytanie, ponieważ w uchwale jest zapis odnośnie
biernego  prawa wyborczego  uczniów Gimnazjów i  Szkół  ponadgimnazjalnych  z  terenu  Miasta
Gostynina,  jak  również  ze  szkół  spoza  Miasta  Gostynina,  a  czy  kandydować  również  mogą
uczniowie,  którzy  uczęszczają  do  szkół  usytuowanych  poza  Gminą  Miasta  Gostynina?.  Druga
kwestia,  Liceum  Ogólnokształcące  PUL  znalazło  się  w  tabeli  okręgów  wyborczych  łącznie  z
Gimnazjum Nr  1,  czyli  w Okręgu  Nr  1,  bo  wcześniej  uchwała  nie  zawierała  liczby  Radnych
wybieranych w poszczególnych  Okręgach i czy to jest uzgodnione z Dyrektorami Szkół, których
dotyczą  siedziby  Okręgowych  Komisji  Wyborczych  z  uwagi  na  to,  ilu  będzie  wobec  tego,
wybieranych Radnych w Gimnazjum Nr 1, a ile z PUL-u, bo mamy trzy osoby łącznie w tym
okręgu?. Trzecia  kwestia,  w zasadzie już techniczna,  ponieważ karty do głosowania muszą być
stemplowane pieczęciom szkoły, w związku z tym, że dwie szkoły znalazły się w jednym Okręgu
Wyborczym,  czy  będziemy  wówczas  stemplować  dwoma  pieczęciami,  bo  Miejska  Komisja
Wyborcza, którą powołano będzie zajmowała się konkretnie procedurą wyborczą, a takie pytania
będą się pojawiać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Te pytania chyba nie są kierowane do nas,
tylko  do radców prawnych,  przypomnę,  że  inicjatorem jest  Stowarzyszenie  Yeti,  które  złożyło
odpowiedni wniosek, wniosek skierowałem do Burmistrza w maju lub czerwcu, także w pełni był
przeanalizowany. Jeśli chodzi o drugie pytanie Pani Sekretarz, osobiście pytałem Dyrektora PUL-u,
ponieważ zostali pominięci w tym wniosku, czy są zainteresowani wyborami, stwierdził,  że tak,
miał złożyć odpowiedni dokument w ubiegłym tygodniu. Natomiast co do pytania trzeciego, trzeba
to  rozstrzygnąć  na  poziomie  radców  prawnych,  bo  Rada  tylko  podejmuje  uchwałę,  ale  moim
zdaniem, ten Okręg Wyborczy w którym jest Gimnazjum Nr 1 i PUL powinien być traktowany
jednakowo  i  wejdą  te  osoby,  które  uzyskają  największą  liczbę  głosów  w  danym  Okręgu
Wyborczym.  

Mecenas  Konrad Wypych –  Nie zajmowałem się  tą  sprawą od początku,  więc trudno mi  się
konkretnie ustosunkować, ale analizując tak na gorąco, to w pierwszej kwestii, którą poruszyła Pani
Sekretarz  z  całą  stanowczością  mogę  powiedzieć,  że  nie  będą  miały  prawa  udziału  w  tych
wyborach, mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina, którzy uczęszczają do szkół poza terenem gminy,
oczywistym jest, że Rada nie może tworzyć prawa i organizować wyborów do Młodzieżowej Rady
Gminy poza terenem  Miasta Gostynina, także tutaj sprawa jest jasna. Co do Okręgu Wyborczego,
to zapewne trzeba będzie poddać bliższej analizie w kontekście całego Statutu i całej ordynacji
wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy. Wydaje mi się, że Pan Przewodniczący ma rację i będzie
można dojść do wniosku, że jest to jeden Okręg Wyborczy z którego wspólnie przeprowadzone są
wybory,  ale  te  kwestie  są  jeszcze  pod  znakiem  zapytania,  ponieważ  wymagane  jest
przeanalizowanie ich w kontekście wszystkich zapisów ordynacji wyborczej, a nie tylko fragmentu,



który dzisiaj jest przedmiotem uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Poprawka dotyczy zapisu, że w Okręgu 1
dopisujemy Liceum Ogólnokształcące PUL, reszta uchwały jest bez zmian. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA Nr 145/XXVII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 5 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2016 rok.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Szanowni  Państwo,  Burmistrz  Miasta  przedstawił
propozycję zmiany w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2016 rok. Zmiany zaproponowane
w projekcie nie mają wpływu na zmianę planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących,
ponieważ dotyczą przeniesienia planu pomiędzy działami,  rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej.  Zmiana  dotyczy  przeniesienia  kwoty  40.300,00  zł.,  która  jednocześnie  stanowi
zmniejszenie, a zarazem zwiększenie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały, zmieniającej załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok. Po uchwaleniu budżetu,
który  uwzględniał  Państwa  wnioski,  jeżeli  chodzi  o  plan  wydatków  na  wynagrodzenia,  to  po
szczegółowej analizie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz sporządzenie
planu finansowego Urzędu Miasta, Burmistrz wnosi o przesunięcie środków na niżej wymienione
tytuły w następujących rozdziałach i kwotach:  

• w  rozdziale  616  proponuje  się  zwiększyć  o  kwotę  22.603,00  zł.  wydatki  na
wynagrodzenia, o kwotę 9.400,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne i o kwotę
1600,00 zł. składki na fundusz pracy, 

• w  rozdziale  75023  proponuje  się  zwiększyć  o  kwotę  4.497,00  zł.  wydatki  na
wynagrodzenia, 

• w  rozdziale  90003  proponuje  się  zmniejszyć  o  kwotę  39.700,00  zł.  wydatki  na
wynagrodzenia,

• w rozdziale 90004 proponuje się zmniejszyć o kwotę 600 zł. składki na ubezpieczenie
społeczne  i  zwiększyć  o  kwotę  2.200,00  zł.  wydatki  na  wynagrodzenia  na
zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych. 

     
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Projekt uchwały wszyscy otrzymali, czy są
pytania? 

Radna Magdalena Augustyniak – Mam pytanie, ile jest osób, którym została przedłużona umowa,
nie chodzi mi o umowy aneksowe w których była  zwiększona najniższa krajowa, tylko o te  w
których było wydłużone zatrudnienie?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  To już było naprawdę wiele razy omawiane.

   
Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Dobrze, a w jakim okresie?



Radna Magdalena Augustyniak – Listopad, grudzień 2015 roku, chodzi o umowy,  które były
wcześniej na czas określony, a zostały wydłużone na czas określony dalej lub na czas nieokreślony.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Nie posiadam takich informacji przy sobie.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Dokładnie nie wiem, dwie może trzy osoby. 

Sekretarz Miasta Hanna Adamska – Udzielimy odpowiedzi.  

Za podjęciem projektu uchwały głosowano następująco:

Za- 11        Przeciw- 0 Wstrzymało się- 1

UCHWAŁA Nr 146/XXVII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6

Zamknięcie obrad.

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

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki 

Spisała:

Julita Pilichowicz. 


