
                                                    Protokół Nr LXXXII/ 2018

    z posiedzenia LXXXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie VII
                                           kadencji z dnia 9 sierpnia 2018.  

Stan – 15
Obecni – 10

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 8:00, a zakończono o godzinie 9:20.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Pani Wiceburmistrz złożyła wniosek w
związku z tym otwieram obrady LXXXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej VII kadencji.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Porządek państwo otrzymaliście.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Chciałam
prosić o dodanie punktu omawiającego - stan realizacji inwestycji.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – W tym temacie my nie jesteśmy przygotowani.

Radny Michał Bartosiak – Może uchwałę budżetową przenieśmy na komisje budżetową,
bo ja jestem też nieprzygotowany,  żeby dzisiaj  omawiać  zmiany w budżecie  prawie  na
milion złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Co Pani Burmistrz w takim razie?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – W sprawach inwestycji, gdybyśmy mieli   sygnał
wcześniej, to na pewno byśmy tą informację przedstawili  na jakim etapie jest realizacja
inwestycji. Co do budżetu te zmiany są konieczne na tym etapie.

Radny Michał Bartosiak – Teoretycznie trzeba je chyba omówić dobrze i nie wiem, czy to
jest dobry moment, żebyśmy omawiali przesunięcia na blisko milion złotych.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Będą omówione przecież.



Radny Michał Bartosiak – Mamy mało czasu na ustosunkowanie się.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Jest  porządek  w  takim  razie  jest
wniosek  o  to,  żeby  wprowadzić  dodatkowy  punkt  ,,Stan  realizacji  inwestycji”  i  jest
informacja ze strony urzędu, że nie da się tego teraz zrobić.

Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Ja  nie
chcę szczegółowych, ja chcę po prostu usłyszeć ogólną informację kiedy, które mają być
inwestycje realizowane. Mamy za moment połowę sierpnia,  za moment koniec wakacji.
Zbliża się jesień, a inwestycje co niektóre stoją.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska –  Pani Małgosiu trzeba się przygotować. Trzeba
wziąć wykaz, które inwestycje są zrealizowane, które są w realizacji, do kiedy mają termin
realizacji,  które  są  jeszcze  nie  rozpoczęte  i  dlaczego  -  więc  naprawdę  trzeba  się
przygotować.

Radny  Michał  Bartosiak  –  Proszę  państwa  wśród  zmian  w  budżecie  widzę  kwotę
przeznaczoną na remont biblioteki.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  Na  opracowanie  dokumentacji  na  remont
biblioteki. Opracowanie dokumentacji na remont biblioteki był temat omawiany na komisji
Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Pomocy Społecznej  i  komisji  Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu,  była  pani  dyrektor  i  stanęło  na  tym,  że  w  tym  roku  mamy  przystąpić  do
opracowania projektu - modernizacji tego obiektu i w związku z tym ten wniosek zmian  w
budżecie.

Radny Michał Bartosiak – W tym roku pani Burmistrz miał być robiony parking przy ulicy,
przepraszam  miejsca  postojowe  przy  ulicy  3-  go  Maja.  Jeżeli  teraz  się  środki  jakieś
zwolniły, to ja nie zgadzam się, żeby robić projekt biblioteki tylko zrobić chociażby projekt
miejsc postojowych, bo państwo się uparliście, że ma się to nazywać miejsca parkingowe
przy ulicy 3 – go Maja. Uważam, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego omówić,
dlatego uważam, że powinniśmy zrobić komisję budżetu.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Kiedy
wpłynął wniosek o sesję?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska -  Dwa dni temu.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Tempo
piorunujące wniosek i tak naprawdę brak spotkania i omówienia dużych zmian do budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wniosek wpłynął siódmego.

Radny Stanisław Pieniążek – Dowiedziałem się przedwczoraj popołudniu.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Mamy bardzo pilną sprawę, bo na ulicy Stodólnej
podczas robót wyniknęły  ( jest napisany protokół konieczności) i ta sesja musi się odbyć.



Jak państwo chcecie, albo roboty zostaną wstrzymane, ponieważ tam wyniknęły roboty
dodatkowe wtedy, kiedy wykonawca wszedł już rozpoczął inwestycję najwyżej wstrzyma te
roboty. Na 20.000,00 zł. trzeba wykonać dodatkowo studzienki.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Zgodnie ze statutem wniosek wpłynął.
Są  do  podjęcia  konkretnie  trzy  sprawy.  Na  tym  polega  sesja  nadzwyczajna  jeżeli  jest
potrzeba to w takim razie bym proponował w jak najkrótszym terminie zwołać komisję
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i na tej komisji wszystkie sprawy poomawiać  i to w jak
najszybszym terminie, bo z sesji nadzwyczajnej robi nam się nie wiadomo co: ani komisja
ani sesja. Kiedy Pan Przewodniczący jest w stanie zrobić Komisję Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu w najkrótszym terminie ( dzisiaj mamy czwartek)?

Radny Tadeusz Majchrzak – W poniedziałek na 17:00.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – I wszystkie sprawy dotyczące inwestycji
prosiłbym, żeby urząd przygotował na poniedziałek.

Radna  Wiesława  Radecka –  Chciałabym  zapytać  odnośnie  wiat  przystankowych,  Pan
Burmistrz mi obiecał, że będzie do końca lipca, a ludzie stoją w tym upale, jest tragedia. Nie
wiem dlaczego jest to wszystko tak bardzo długo. Na przyszłość proszę przygotować, trwa
to od tamtego roku, dla mnie jest to bardzo dziwne, że to trwa tak długo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Każdy z nas ma prawo dowiadywać się
nie tylko na komisjach i nie tylko na sesjach między posiedzeniami otrzymywać informacje.

Radna Wiesława Radecka – Ja nie będę jakaś niecierpliwa i dzwonić w tej sprawie.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  Wniosek  do  zamówień  publicznych  został
złożony i trwa procedura wyłonienia dostawcy wiat.

Radna Wiesława Radecka – Do końca roku będzie to zrealizowane?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Wracamy  do  porządku,  czy  do
porządku ktoś chciałby wnieść zmiany?

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za – 10                          Przeciw – 0                        Wstrzymało się – 0

Porz  ądek obrad został przyjęty.

Porz  ądek posiedzenia:



• Otwarcie obrad.
• Uchwalenie zmian w porządku obrad.
• Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.
• Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  353/LXX/2017  Rady  Miejskiej  w

Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2028.

• Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą
Klub Dziecięcy ,,Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie i nadania jej statutu.

• Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina
konsultacji  społecznych  w  sprawie  Budżetu  Obywatelskiego  jako  części  budżetu
miasta na 2019 rok.

• Zamknięcie obrad.

Radny Michał Bartosiak – Panie Przewodniczący przepraszam, czy przenosimy ten punkt
na komisję? – zmiany w budżecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Nie przenosimy.  Musimy ten punkt
rozpatrzeć.  Pani  Skarbnik  udzieli  pełnych  informacji,  a  decyzję
co do projektu uchwały podejmiemy.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  – Przecież państwo sami zdjęli  150.000,00 zł.  z
chodnika na na wywóz odpadów. Są protokoły z komisji skoro pan radny nie mógł być na
komisji, to mógł na ten temat przeczytać. Szeroko na temat biblioteki też była bardzo duża
dyskusja i jest wniosek, żeby wprowadzić do budżetu i rozpocząć realizację.

Radny Michał Bartosiak – Jeżeli jakieś kroki zostały podjęte w celu realizacji jakiejkolwiek
inwestycji, to trzeba być konsekwentnym i realizować. Jeżeli ogłoszone były dwa zapytania
przetargowe w sprawie przygotowania dokumentacji na 3- go Maja i zgłosiło się czterech
oferentów, to trzeba ten temat dalej ciągnąć, a nie teraz biblioteką się zajmować.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  – Z tego co mi wiadomo, to bardzo duże kwoty
były za dokumentację.

Radny Michał Bartosiak – Bardzo duże kwoty w porównaniu z innymi inwestycjami, które
były robione do tej pory.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska  – Jeżeli  mogę  się  tutaj  do  tego  odnieść.  Przy
zabezpieczeniu  środków  na  realizację  wykonania  zastępczego  na  usunięcie  odpadów,
Urząd Miasta nie wnioskował zdjęcia z miejsc postojowych zabrania środków na realizację
tego  zadania.  W  związku  z  tym  zmiany,  czy  poszukiwanie  środków  państwo  radni
wskazywali, które inwestycje należy zdjąć, wspólnie szukaliśmy środków, żeby zawiesić, bo
też do końca nie wiemy jaka ilość tych odpadów będzie odebrana. W związku z tym była
mowa, że w momencie jak zadanie zostanie wykonane, bo zostaną środki, środki wrócą na
te inwestycje z których zostały zabrane. Takie były ustalenia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Teraz z ul.



Nowej wracają środki, które można oddać na zabrane inwestycje.

Radny Tadeusz Majchrzak  – Wraca na Zatorze 700.000,00 zł.  Tak było  na komisji  w
protokole zapisane.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Skąd nam
się pojawiły pieniądze na bibliotekę?

Radny Tadeusz Majchrzak – To jest 12.000,00 zł. na bibliotekę.

Radny Michał Bartosiak – Projekt 3-go Maja jest dwadzieścia kilka tysięcy.

Radny Stanisław Pieniążek – Generalnie wchodzą tematy, które wcześniej w ogóle nie
były zapisywane.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Jak nie było? Biblioteka była. Po komisjach gdzie
była pani dyrektor.

Radny Michał  Bartosiak – Są podpisy mieszkańców i mieszkańcy wyrażają wolę wręcz
wnioskowali o to, żeby zrobić parking w centrum miasta.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Jeśli
dzisiaj nie przyjmiemy tego punktu,  jeśli go omówimy i nie przyjmiemy, czy przy zmianach
w budżecie nie jest potrzebne dwa tygodnie przerwy. Wydaje mi się, że taka zasada była
wspomniana? Pamiętam, że była tam jakaś karencja?

Radny  Witold  Dalkowski  – Modernizacja  drogi  gminnej  ulicy  Krasickiego  wraz  ze
skrzyżowaniem.  Gdy  od  początku  była  mowa  o  modernizacji  była  mowa  wcześniej  o
kanalizacji, która idzie w drodze. Teraz się mówi o wodzie. Są ulice jak Krasickiego, woda
jest w rurach żeliwnych ołowiem zabijana, czy tym podobnie i to jest dla mnie zdziwieniem
dlaczego było zabrane 108.000,00 zł. Tam brakowało na remont drogi i ja nie wiem, czy
ulica Stodólna, czy inne ulice tak samo. Ja rozmawiałem z prezesem spółki MPK nawet nie
został poinformowany, że taki remont ma być robiony na ulicy Krasickiego w tym roku.
Jeżeli oni mieli by robić to razem z drogą i jeżeli mieli by się wcinać, to będzie kosztować
około 500.000,00 zł., woda na odcinku 300 metrów i też asfalt muszą kłaść. Co my wreszcie
robimy?  modernizacje  drogi,  czy  kanalizację,  czy  jedno  i  drugie  od  razu?  Jeżeli  było
podjęcie jakiś robót to ja uważam, że to powinno być robione od podstaw. To powinno być
ujęte  i  powinno  być  poinformowane  MPK,  czy  kto  inny  kto  by  miał  to  robić.  Zostało
zabrane i nie będzie robione.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska  – To co pan tutaj temat podnosił, to faktycznie
uzgodnienia  wcześniej  były,  że  jeżeli  będziemy  modernizować  drogę,  to  wcześniej
będziemy  informować  Przedsiębiorstwo  Komunalne.  Mieliśmy  taki  przykład  wspólnej
realizacji  inwestycji  przy  ulicy  Floriańskiej,  tam  dochodzi  do  częstych  awarii,  przed
wykonaniem  modernizacji  drogi  Przedsiębiorstwo  Komunalne  miało  wykonać  wymianę
kanalizacji sanitarnej. Niestety nie podjęło się tego działania, my z tego tytułu opóźniliśmy
realizację. Wykonawcy bardzo zależało na szybkim przystąpieniu do robót, opóźnialiśmy to,



niestety  przedsiębiorstwo  wręcz  powiedziało,  że  nie  będzie  realizować.  Pan  Prezes
przedstawia do zatwierdzenia przez radę wieloletni plan inwestycji i w momencie jak był
przedstawiany,  nikt  z  państwa  takich  uwag  nie  zgłaszał  do  planu  inwestycji
przedsiębiorstwa, że zachodzi  potrzeba wymiany wodociągów, czy kanalizacji w ulicach.
W związku z tym oni tak na dobrą sprawę z tego co się orientuję na pewno tych zadań w
planie  inwestycyjnym  nie  mają.  Teraz  trzeba  będzie  wnioskować  do  Przedsiębiorstwa
Komunalnego o zmianę planów i wyasygnowanie środków na wymianę tych urządzeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – To jest dziwne, że nikt nie wie, że jak
jest  podejmowana inwestycja,  modernizacja,  czy  remont  nawierzchni  ktoś  to  powinien
zgłosić, że trzeba najpierw zrobić kanalizację.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska - Było spotkanie na ulicy Zielonej i ten temat był
podnoszony i zobowiązaliśmy się  poinformowania na ten temat przedsiębiorstwo.

Adwokat Tomasz Stefaniak – Znalazłem w statucie § 70 ust. 1 mówi, że ten sam projekt
uchwały nie może być ponownie wprowadzony do porządku obrad sesji przed upływem
miesiąca od dnia jego odrzucenia.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Ja odnośnie ulicy Krasickiego -  były dwa razy
ogłaszane postępowania: w pierwszym postępowaniu brakowało nam ponad 196 tysięcy
złotych w drugim nie wiele mniej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – I co z tego
wynika, jeśli dzisiaj omówimy pierwszy punkt i nie przyjmiemy tych zmian do budżetu?

Radny Michał Bartosiak – To na komisji zmienimy  uchwałę.

Adwokat Tomasz Stefaniak – To będzie wtedy inny projekt jak będzie coś zmienione. Z
drugiej  strony można i  tak,  żeby znalazły  się  pieniądze,  teraz  wprowadzić  te zmiany,  a
potem zaproponować na komisji kolejne i odnieść się do innych punktów, nie dotyczących.
A  w  tym  momencie  już  mamy  pieniądze  na  Stodólną,  jeśli  to  jest  nagłe.  Mówię  jak
technicznie można to zrobić.

Radny Stanisław  Pieniążek  – Trzy  dni  i  tak  by  nas  nie  zbawiła  jakby  komisja  była  w
poniedziałek.

Adwokat Tomasz Stefaniak – Komisja i sesja jeszcze.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Został kolejny projekt przygotowany uchwały w
sprawie  zmian  w  budżecie  miasta.  Proponujemy  zmienić  dochody  bieżące  i  dochody
majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe. Zmiany te wiążą się z tym, że już otrzymaliśmy



decyzję  na  dofinansowanie  inwestycji  -  Modernizacja  ulicy  Nowej.  Również szkoły
wystąpiły o wprowadzenie do budżetu środków jakie pozostały w ramach grantu, udziałów
w konkursie, które organizowane było przez Tesco, w związku z powyższym proponujemy
zwiększyć dochody o kwotę 747.220,40 zł. W tym dochody bieżące o kwotę 46.739,40 zł.,
Dochody majątkowe o kwotę 700.481,00 zł.  Następnie wydatki  budżetu:  proponuje się
zmniejszyć  o  kwotę  109.359,60  zł.  i  zwiększyć  o  kwotę  856.580,00  zł.  W  sumie  to
109.359  zł.,  to  jest  kwota  niezmniejszająca  zupełnie  planu  wydatków  ogółem  tylko
przeniesienie  do  innej  klasyfikacji  budżetowej.  W  tym  wydatki  bieżące  proponujemy
zwiększyć o 124.000,00 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszyć o 109.359,60 zł., a
zwiększyć o kwotę 732.580,00 zł.
Jeżeli  chodzi  o  dochody,  wprowadzamy drobne dochody ponadplanowe i  w dziale  750
zwiększa  się  o  kwotę  3.900,00  zł.  z  tego  o  kwotę  3.600,00  zł.  wpływy  z  tytułu  kar  i
odszkodowań wynikających z umów, a jest to odszkodowanie, jakie miasto otrzymało za
uszkodzenie podczas wichur samochodu ,,Zafira”, o kwotę 300,00 zł. wpływy z pozostałych
odsetek w dziale 756 zwiększa się o kwotę 734,00 zł wpływy z opłaty produktowej, w dziale
758 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł. z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji
ogólnej, w tym 25.000,00 zł.  na doposażenie świetlic i  10.000,00 zł.  na dofinansowanie
pomieszczeń do nauki  w gimnazjach  publicznych,  które zostały  przekształcone w szkoły
podstawowe. W dziale 801 zwiększa się o kwotę 5.900,00 zł., z tego o kwotę 900,00 zł.
wpływy z różnych opłat i o kwotę 5.000,00 zł. środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin na podstawie zawartej umowy z Fundacją Pracownia Badań i  Innowacji
Społecznych ,,Stocznia” z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektu w
ramach  programu  grantowego  Tesco  pt.:  ,,Decydujesz,  pomagamy”  ta  kwota  zwiększy
wydatki w szkole podstawowej nr 3.
Dochody maj  ątkowe:
W dziale  600  zwiększa  się  o  kwotę  700.481,00  zł.  z  tytułu  dotacji  celowej  z  budżetu
państwa  na  dofinansowanie  inwestycji,  która  jest  realizowana  w  ramach  ,,Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności  Regionów,  czyli  dofinansowanie na
modernizację ulicy Nowej.
Je  żeli chodzi o wydatki:
w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 59.000,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań
statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych i te środki proponujemy przeznaczyć na
malowanie znaków poziomych.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –Ale tutaj
już były przesuwane środki?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Były, ale jest bardzo mała kwota. Tam była kwota
66.000,00 zł na te znaki poziome, a chyba najniższa oferta to ponad 100.000,00 zł.
W rozdziale 80101 przy wprowadzaniu dochodów jest zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł. są
to  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  statutowych  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  z
przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, to zwiększenie jest na podstawie prośby
Rady  Rodziców ze  Szkoły  Podstawowej  nr  1  na  zwiększenie  środków,  które  mają  być
przeznaczone na zakup komputerów.  Programy do tych komputerów mają sfinansować
sponsorzy. O kwotę 5.000,00 zł. zwiększają się wydatki na realizację w Szkole Podstawowej
nr 3 Projektu w ramach Programu pt.:  ,,Decydujesz,  pomagamy” w tym 1.750,00 zł  na



zakup materiałów i wyposażenia, 3.250,00 zł. na zakup usług pozostałych.
W rozdziale  80110  zwiększa  się  o  kwotę  10.000,00  zł.,  są  to  te  środki  pochodzące  z
rezerwy  subwencji  oświatowej.  O  kwotę  5.000,00  zł.  na  zakup  wyposażenia  w  Szkole
Podstawowej nr 3 i o kwotę 5.000,00 zł. na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 5.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Co to ma
być za wyposażenie?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Nie mamy od dyrektora wykazu, jakie będzie to
wyposażenie,  ale  jest  to  na  dofinansowanie  doposażenia  pomieszczeń  do  nauki  w
gimnazjach  publicznych  prowadzonych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego,
funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako samodzielne lub w zespołach szkół ze
szkołami  ponadgimnazjalnymi  w  których  nie  funkcjonowały  szkoły  podstawowe,
przekształcone od 1 września w szkoły podstawowe.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Wiem, że
w Szkole Podstawowej nr 1 brakuje 200 szafek, w Szkole Podstawowej nr 3 powyżej 100,
więc trzeba się  naprawdę zastanowić nad tą  prośbą Rady Rodziców,  bo za moment na
kolejnej sesji okaże się, że będziemy musieli kolejne pieniądze przeznaczać właśnie na ten
cel.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Proponuję w tym momencie jak wrócą te środki
na inwestycję, bo my w tej chwili nie mamy już z czego zwiększać środków.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Dlatego
mówię, że trzeba się zastanowić nad prośbą Rady Rodziców.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – Następnie  w   rozdziale  85401  również
zwiększenie wydatków pochodzących z części rezerwy subwencji oświatowej na realizację
zadań statutowych w świetlicach szkolnych i z tego kwotę 12.500,00 zł. wydatki świetlicy w
Szkole Podstawowej nr 3, 5.000,00 zł. zakup wyposażenia i 7.250,00 zł. na zakup pomocy
dydaktycznych i również o taką samą kwotę i na takie same wydatki w świetlicy w Szkole
Podstawowej nr 5.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus  – Nie sumuje się to? Kwota jest
12.500,00 zł. podane jest w nawiasie kwota 5.000,00 zł. plus kwota 7.250,00 zł.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Dobrze powinno być 7.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – To jest z subwencji?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  – Tak. Były składane wnioski właśnie o te środki,
zostały gminie przyznane. Wcześniej nie wiem, czy państwo pamiętacie też był składany
wniosek o przyznanie środków na  projekt ,,Aktywna tablica”, to już jest wprowadzone do
budżetu.
Je  żeli chodzi o wydatki majątkowe w rozdziale 60016 :
zwiększa  się  o  kwotę  20.000,00  zł.  przedsięwzięcie  pod  nazwą  ,,Modernizacja  ul.



Stodólnej”,
zwiększa  się  o  kwotę  700.481,00  zł.  przedsięwzięcie  pn.  ,,  Budowa dróg  gminnych  w
ulicach:  Hubalczyków,  Gerwatowskiego,  Honorowych  Dawców  Krwi,  Małkowskiego  i
Marii Witek”
o kwotę 615,40 zł. zmniejsza się przedsięwzięcie budowa chodnika w ulicy Słonecznej, to są
pozostałe środki po zakończonej inwestycji,
o kwotę 585,00 zł. zmniejszamy przedsięwzięcie pn. ,, Modernizacja chodników pomiędzy
ulicą Polną 12, a 3-go Maja”- tutaj też taka sama sytuacja.
Zmniejsza się o kwotę 108.159,20 zł. środki na przedsięwzięcie pn. ,,Modernizacja drogi
gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zielona i Ziejkowa”
Pan  Burmistrz  też  podjął  decyzję,  żeby  to  zadanie  zmniejszyć,  po  pierwsze  należy  tą
kanalizację zrobić, a po drugie dwa razy były ogłaszane postępowania i ponad 190.000,00
zł.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Mówisz Zielona, Ziejkowa?

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – Krasickiego.  Dwa  razy  takie  duże  w  grudniu
postępowanie o 7.000,00 zł. wykonawca dał niższą ofertę.

Radny  Witold  Dalkowski  –  A  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunalne  nie  może  tego
zrobić, poprawić tak jak na ulicy Stodólnej poprawia kanalizację?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – To nie kanalizacja, to studzienki.

Radny Witold Dalkowski – Studzienki też poprawiają.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Zaraz przeczytam wniosek:
,,Z uwagi na konieczność wykonania czterech dodatkowych wpustów ulicznych i wymianę
czterech popękanych kręgów na studniach kanalizacji deszczowej proponuje się zwiększyć
o 20.000,00 zł. środki finansowe na modernizację ulicy Stodólnej. Są to roboty dodatkowe
w  chwili  podpisania  umowy  nie  można  było  ich  przewidzieć.  Wykonanie  wpustów  i
wymiana  kręgów  zwiększy  bezpieczeństwo  na  ulicy  i  zapewni  poprawny  spływ  wody
deszczowej z ulicy i po wykonaniu robót nie będą powstawały zastoiska wody na jezdni”.

Radna Wiesława Radecka – Wykonuje ta firma ,,Bora Bora”.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Tak, z tą firmą roboty dodatkowe.

W rozdziale 92116 wprowadza się do załącznika nowe zadanie inwestycyjne pn.
,,Wykonanie  koncepcji  architektonicznej  z  wyceną  przebudowy  Filii  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej  w  Gostyninie”  jako  zadanie  -  ustala  się  środki  w  kwocie  12.000,00  zł.  Jest
propozycja przed wprowadzeniem zmiany do budżetu, Pan naczelnik przeprowadzał taką
orientację  kwoty  wykonania  tego  projektu  i  była  taka  propozycja,  żeby  w  tym  roku
wykonać  koncepcję   z  szacunkowym  kosztorysem  i  opiewa  to  na  12.000,00  złotych.
Natomiast  wykonanie  projektu  budowlanego  z  pozwoleniem  budowlanym  na  kwotę
33.000,00 zł. w roku 2019. Mówił też, że wykonanie koncepcji i  kosztorysu  pokaże jaka
będzie  wartość  robót  budowlanych,  a  przewiduje,  że  to  będzie  co  najmniej  ponad  pół



miliona złotych. Jeszcze jedna zmiana,  okazało się, że w momencie kiedy była odbierana
scena, sanepid też dokonuje tego odbioru, wydaje swoją opinię i należy zwiększyć o 99,00
zł., ponieważ za taką wydaną opinię będzie wystawiał rachunek.
To tyle co do zmian, które proponujemy do tej uchwały.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Dziękuję  Pani  Skarbnik  proszę  o
wnioski?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Tak jak
wspominałam i jak rozmawialiśmy na początku, że ta cała uchwała budżetowa powinna
wrócić na komisję budżetową. Wniosek Rady Rodziców o 25.000,00 zł. Pani Skarbnik nas
poinformowała,  że  nie  ma innych środków,  żeby przeznaczyć  na  zakup wyposażenia  w
postaci szafek dla dzieci. Tak jak wspominałam szkoła podstawowa  wniosek o 200 szafek.
Wpłynęło nawet pismo do urzędu z tego co mam informację.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Nie wpłynęło tylko od Szkoły Podstawowej nr 1,
ale wpłynęło i od Szkoły nr 3 i  napisał, żeby przekazać tą sprawę do dyskusji na komisję
edukacji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Uważam,
że powinniśmy się wstrzymać z przekazywaniem środków na Szkołę Podstawową nr 1 i
zastanowić się ile będziemy potrzebować pieniędzy na szafki.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wniosek proszę złożyć.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  Żeby
przenieść uchwałę budżetową na komisję budżetową?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ja bym tak daleko nie szedł, bo jak jest
drobna  zmiana,  to  wstrzymuje  pewne  inne  najważniejsze  rzeczy.  Proponuję  złożyć
wniosek, żeby wykreślić taką pozycję, która nam się nie podoba, a żeby pozostałe kwestie
były puszczone.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Środki na malowanie oznakowania są istotne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – Po to, żeśmy się dzisiaj spotkali, żeby
nie wstrzymywać.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mamy w
poniedziałek się spotykać. Mamy trzy dni robocze.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki  – Ja taki chciałbym złożyć wniosek, a w
poniedziałek na komisji dopracować resztę spraw i podjąć następną zmianę w budżecie,
taka byłaby moja konkluzja.

Radny  Michał  Bartosiak  –  Czyli  wniosek  tylko,  żeby  zabezpieczyć  środki  na  Stodólną
dzisiaj?



Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Musimy wprowadzić plan.

Radny  Michał  Bartosiak  –  Panie  Andrzeju  to  jest  równoznaczne  z  tym,  że  dzisiaj
pracujemy nad samym budżetem, to po co komisja w poniedziałek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Komisja jest potrzebna bo był wniosek,
żeby inwestycje omówić wszystkie.

Radny  Michał  Bartosiak –  Nie.  Ja  składałem  wniosek,  żeby  przenieść  budżet  na
poniedziałek, cały punkt.

Radny Stanisław Pieniążek – Omówienie inwestycji nie jest takie pilne, że może się odbyć
w poniedziałek.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Moim
zdaniem, to można zostawić wydatki  związane z  realizacją malowania pasów, potem w
80110 subwencja też może zostać i kwota 59.000,00 zł. zostaje 10.000,00 zł.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  – A  5.000,00 zł.  grant?. W rozdziale 80101 jest
grant w punkcie 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Chodzi o punkt pierwszy w rozdziale
80101 o 25.000,00 zł. i chodzi o to Michałowi o te 12.000,00 zł. na modernizację biblioteki
tak?

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Nie, niech
dzisiaj  przejdzie,  to  o  czym  mówimy:  59.000,00  zł.  –  malowanie  pasów,  5.000,00  zł.
dofinansowanie na szkołę podstawową nr 3, w rozdziale 80110  jest dotacja 10.000,00 zł.,
to też niech przejdzie, świetlice szkolne  z subwencji  oświatowej to też 25.000,00 zł., a
zostawiamy niech przejdzie ulica Stodólna 20.000,00 zł, a pozostałe kwestie mogą zostać
na kolejną sesję.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – A dotacje?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Na 700.000,00 zł. też może przejść.

Radny Michał Bartosiak – Chciałbym powiedzieć, że wróciły nam jakieś środki - w tym
momencie  700.000,00  zł.  Ja  rozumiem  Tadeusz,  że  walczysz  o  Zatorze,  ale  mam  taką
propozycję -  dopóki są jakieś środki  chciałbym, aby zostały przeniesione na wykonanie
dokumentacji 3-go Maja, plus brakujące z tych  700.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji.
Z tego co wiem najniższa oferta była około 20.000,00 zł natomiast jak wrócą środki z ulicy
Ziejkowej resztę dołożyć.

Radny Tadeusz Majchrzak – Jestem przeciw. Michał tym razem ty możesz poczekać.

Radny Michał Bartosiak – Dwa lata czekam.



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Dlatego
proponuję, żeby przenieść to na poniedziałek.

Radny Tadeusz Majchrzak – Masz inne rzeczy zrobione już u siebie.

Radny  Witold  Dalkowski  –  Przepraszam,  to  nie  jest  rozmowa  na  sesji.  Możemy  się
spotkać i porozmawiać.

Radny Michał Bartosiak – Kwota o której ja mówię to jest około 8.000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Dlatego
proponuję, aby dzisiaj przeszły te punkty o których mówimy, a pozostałe pozostawić na
poniedziałek.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Mam  taką  propozycję  składajcie
wnioski, które wykreślamy z budżetu, a reszta niech przechodzi.

(obrady opuścił radny Michał Bartosiak)

Wykre  ślamy z projektu budżetu:
• w wydatkach  bieżących  budżetu  Miasta  wykreślamy  punkt  1  w  rozdziale  80101

kwotę 25.000,00 zł.

Za wykreśleniem punktu z projektu budżetu głosowano następująco: 

Za – 9                         Przeciw – 0                    Wstrzymało się – 0

Punkt zosta  ł wykreślony.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Tak jak
rozmawialiśmy, wykreśliłabym z majątkowych punkt 2  700.000,00 zł. żeby przedyskutować
na komisji.

Radny Tadeusz Majchrzak – Jestem przeciwny.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – To i z dochodu musimy zdjąć.

Radny  Tadeusz  Majchrzak –  Małgorzata  nie  było  cię  na  tej  komisji.  Była  komisja
budżetowa było podjęte i jest zapisane w protokole.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Nie
jestem członkiem komisji budżetowej.

Radny Tadeusz Majchrzak – Byłaś na urlopie. W projekcie jest zapisane, że z chwilą gdy
dotacja,  subwencja  na  drogę  Nową  zostanie  zaksięgowana  do  Urzędu  Miasta  środki
powrócą  na Zatorze.



Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –
Wielokrotnie były takie zapisy i umowy niekoniecznie zawsze się ich trzymaliśmy, dlatego
jest propozycja, żeby omówić to na komisji budżetowej.

Radny  Tadeusz  Majchrzak  –  Stwierdzam,  że  nie  mamy  co  omawiać  i  te  pieniądze
powinny wrócić skąd były wzięte.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  -  Mystkowska –  Zaraz
zrobię to samo co Michał  i  nie będzie kworum.  Jestem za wnioskiem o usunięcie tego
wpisu i pozostawienie go na komisję budżetową.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Wniosek jest taki:

•  wykreślić punkt 2 w rozdziale 60016

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowo następująco: 

Za – 1                      Przeciw – 4                     Wstrzymało się – 3

Wniosek nie przeszed  ł.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  –  Teraz  25.000,00  zł.  trzeba  zmniejszyć  z  tego
zadania, które było zabrane z modernizacji drogi.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  -  Mystkowska –  Jak
zabraliśmy z jakiejś kwoty większej, to powinniśmy dodać, a nie jeszcze zabrać.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Tutaj zmniejszamy, czyli to zmniejszenie musi być
mniejsze o 25.000,00 zł.

Adwokat Tomasz Stefaniak – Jedna zmiana jest powiązana z drugą.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  -  Mystkowska  –  Skoro
skądś zabraliśmy, to dodatkowo po raz drugi nie zabieramy tylko zwiększamy.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Czyli zmniejszamy zmniejszenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Czy jest kolejny wniosek w sprawie
budżetu?

Adwokat Tomasz Stefaniak – Moim zdaniem to by należało głosować te poprawki, bo tak
to się robi chaos, żeby były  powiązane: zwiększamy, a tu zmniejszamy, bo będzie inny
wynik.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Będzie dobrze wiemy o co chodzi.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska  – Kolejny



wniosek ,,Wydatki  majątkowe budżetu miasta ”  wykreślamy punkt  5 ,,  zmniejsza się  o
kwotę 108.159,20 zł. pn,, Modernizacja drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zielona i
Ziejkowa”

Skarbnik  Miejski  Bożena Sokołowska  –  W całości  nie  możemy,  bo się  nie  zbilansuje
uchwała. To 25.000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska – Dlaczego
25.000,00 zł., my nie możemy w ogóle zdejmować tych środków.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Musimy jeszcze coś inngo zdjąć tam wcześniej, co
było zwiększane.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska – Dlatego
proponowałam, żeby to omówić na komisji budżetowej.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – To co, to ma wisieć i nie zostanie wykonane Pani
Małgorzato?

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  –  Czy
naprawdę jest w porządku, że zrobicie państwo sesję dwa dni przed sesją, gdzie nie ma tak
naprawdę czasu, bo ja rozumiem wniosek wpłynął 14:50, bo rano kiedy u was byłam nie
było jeszcze mowy w ogóle o tym. Czyli tak naprawdę nie ma czasu się zastanawiać.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Czyli musimy Stodólną też zdjąć, jeżeli to zadanie
zdejmujemy, musimy wstrzymać roboty.

Radny Witold Dalkowski – Po co wstrzymywać roboty jak wiadomo, że ktoś robi i trzeba
pieniądze dać na to.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska  – Jeżeli  środków nie mamy zabezpieczonych w
budżecie nie możemy podpisać umowy.

Radny Witold Dalkowski – Przecież to jest wykonane, zrobiło to MPK.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Jakie MPK?, firma ,,Bora”.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Złożyłam
wniosek o wykreślenie punktu 5 i na razie się zatrzymaliśmy.
Składam wniosek o wykreślenie rozdziału 92116 na kwotę 12.000,00 zł. pn.,,  Wykonanie
koncepcji  architektonicznej  z  wyceną  przebudowa  Filii  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w
Gostyninie” i przeniesienie na komisje budżetową.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco:

Za – 8                              Przeciw – 1                      Wstrzymało się – 0

Wniosek zosta  ł przyjęty.



Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Jeżeli  te  dwa wnioski  przeszły  25.000,00 zł.  i
12.000,00 zł. wykreślenie tych dwóch zmian to na zadaniu zmniejszenie na przedsięwzięciu
,,Modernizacja drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zielona i Ziejkowa” będzie kwota
71.159,20 zł., zmniejszenie o 37.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Myślę, że taki wniosek w takim zapisie
możemy przegłosować.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –
Przepraszam, jak dzisiaj przegłosujemy uchwałę, to znaczy, że zdejmujemy z tej inwestycji
71.159,20  zł.  Nie  będzie  o  czym  rozmawiać.  Miesiąc  czasu  będzie  trzeba  czekać,  żeby
wrócić.

Adwokat  Tomasz  Stefaniak –  Chodzi  o  konkretny  projekt  w  konkretnym  kształcie.
Załóżmy, że dzisiaj na sesji zgłoszony jest taki projekt, a jutro możemy zwołać następną,
czysto teoretycznie, gdzie termin się zmieni i jest nowa uchwała. Chodzi o to, żeby tego
samego nie głosować, żeby nie zmuszać rady do tego przez zmęczenie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Jak się
pokuszę i znajdę protokoły, to było tłumaczone na początku naszej kadencji, że do projektu
uchwały budżetowej tego samego będziemy mogli wrócić do tego samego, czyli nad tym
co pracowaliśmy, nanosiliśmy zmiany będziemy mogli wrócić po okresie karencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Ten wniosek jest do przegłosowania:
Punkt  5  brzmi:  „zmniejsza  się  o  kwotę  71.159,20  zł.  środki  na  przedsięwzięcie  pn.
,,Modernizacja drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zielona i Ziejkowa”.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

Za – 5                        Przeciw – 3                  Wstrzymało się – 1

Wniosek został przyjęty.

(obrady opuścił
Radny Krzysztof Markus…)

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Przegłosujemy  projekt  w  całości  z
poprawkami.

Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami  głosowano następująco:

Za – 4                         Przeciw – 2                  Wstrzymało się – 2
 

UCHWA  ŁA NR 422/LXXXII/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 4

Podjęcie uchwały  zmieniająca uchwałę nr  353/LXX/2017 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  – Zmiany, które są w uchwale budżetowej, będą
uwzględnione  w  WPF.  Poza  tym  wprowadzamy  zmiany,  które  były  wprowadzone
Zarządzeniem  Burmistrza  z  13  lipca  2018  r.  oraz  Zarządzeniem  Burmistrza  z  27  lipca.
Głównie dotyczyły te zmiany wprowadzenia środków pochodzących z dotacji celowych na
realizację  zadań oraz przeniesienia  z  rezerwy kwoty  11.017,00 zł.  na  realizację  zadania
usunięcie  i  unieszkodliwienie  azbestu  na  terenie  Miasta  Gostynina,  to  pierwszym
zarządzeniem,  a  jeżeli  chodzi  o  dotacje  celowe,  to  na  wynagrodzenie  urzędników
wyborczych,  na  wyposażenie  szkół  w  podręczniki,  materiały  edukacyjne  lub  materiały
ćwiczeniowe  oraz  na  sfinansowanie  kosztu  ich  zakupu,  na  realizację  rządowego
programu  ,,Dobry  start”.  Drugim  zarządzeniem  również  wprowadzone  były  po  stronie
dochodów  i  wydatków  zmiany,  jedna  dotacja  celowa  na  wypłatę  zryczałtowanych
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz dokonane
były przeniesienia pomiędzy klasyfikacją budżetową w zadaniach rządowych wydatków na
realizację  programu  ,,  Rodzina  500  plus”,  na  wydatki  związane  z  realizacją  programu
rządowego  ,,Dobry  start”  .  Była  uruchomiona  rezerwa  celowa  na  wniosek  dyrektora
MEZSZiP - to należy tylko do kompetencji Burmistrza na wypłatę odprawy emerytalne w
placówkach  oświatowych  i  zostały  przeniesione  środki  w  kwocie  600,00  zł.  z  rezerwy
ogólnej na wydatki rzeczowe związane z obsługą organów w JST oraz w kwocie 5.000,00
zł. na wniosek kierownika MOPS wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe. 

(przybył Radny Krzysztof Markus…)

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 7                      Przeciw – 0                  Wstrzymało się – 2

UCHWA  ŁA NR 423/ LXXXII/2018     została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej  jednostki  budżetowej pod nazwą Klub
Dziecięcy ,,Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie i nadania jej statutu.



Adwokat  Tomasz  Stefaniak  –  Zostały  podjęte  starania  o  uzyskanie  dotacji  na  to
przedsięwzięcie i siłą rzeczy Klub Dziecięcy zgodnie z ustawą o opiece  nad dziećmi do lat 3,
jeżeli jest prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego musi być prowadzony w
formie  jednostki  budżetowej.  Jednostkę  budżetową  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie
gminnym można powołać tylko uchwałą rady gminy w tym przypadku Rady Miejskiej w
Gostyninie. Jeżeli chodzi o treść statutu to głównie chodzi o to, żeby tą jednostkę stworzyć,
żeby to wszystko mogło się rozpocząć. Staraliśmy się w nim tylko i wyłącznie zawrzeć to
czego ustawodawca wymaga, czyli musiała być nazwa i te wymagania wynikają z art. 11
ust. 2 Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, musi być: nazwa, miejsce prowadzenia klubu,
cele oraz sposób ich realizacji z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju
dziecka,  wspomaganie  rodziny  i  wychowaniu  a  także  osób  niepełnosprawnych  ze
szczególnym  orzeczeniem  o  niepełnosprawności,  warunki  przyjmowania  dzieci  z
uwzględnianiem  preferencji  dla  rodzin  wielodzietnych,  warunki  przyjmowania  dzieci  w
przypadku  tymczasowej  przerwy  w  obecności,  zasady  ustalania  odpłat  za  pobyt  i
wyżywienie,  zasady  udziału  rodziców w zajęciach  prowadzonych  w  żłobku.  Propozycja
dotycząca  miejsca  w  którym miałaby  ta  działalność  się  odbywać,  to  jest  ulica  Wojska
Polskiego 23. Klub miałby się nazywać ,, Uśmiech Malucha”

Radny Witold Dalkowski – W którym to miejscu?

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  – Część  pomieszczeń  jest  adoptowanych.  W
pierwszym budynku od poczty.

Adwokat Tomasz Stefaniak – Cele są przepisane z ustawy, trochę doprecyzowane. Są to
miękkie zapisy, jeżeli chodzi o warunki przyjmowania dzieci i  preferencje, to myśmy doszli
do wniosku, że to mają być dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Gostynina, co jest
podstawowym założeniem. Będą dzieci od skończenia pierwszego roku do ukończenia 3-go
roku  życia,  jeżeli  chodzi  o  przyjęcie,  bo  one  mogą  uczęszczać  do  zakończenia  roku
szkolnego,  które  nastąpi  po  ukończeniu  trzech  lat,  czyli  np.  w październiku  dziecko  by
skończyło trzy lata, to może chodzić do końca sierpnia 2019 roku. Może to też dotyczyć
dzieci  do  ukończenia  czwartego  roku  życia,  jeżeli  będą  problemy  z  przyjęciem  do
przedszkola,  to jest taki wyjątek, który ustawa przewiduje. Muszą to być dzieci, których
stan zdrowia i stan rozwoju tak jakby umożliwia opiekę nad nimi, bo my będziemy mieli
określoną  infrastrukturę  i  siły  to  jest  dosyć  ważne.  A  jeżeli  chodzi  o  preferencję,  to
przewidzieliśmy cztery kryteria w kolejności:
-  obydwoje  rodzice,  albo  rodzic  samotnie  wychowujący  dziecko  prowadzi  działalność
gospodarczą, albo pracuje,
- jeżeli jeden z rodziców pracuje, a drugi jest niepełnosprawny, to takie dziecko też będzie
miało preferencje,
- niepełnosprawność,
- preferencja dla dzieci z rodzin wielodzietnych,
Przyjęliśmy założenie, że na podstawie doświadczeń związanych z opiekunem dziennym, że
dzieci będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń przez cały rok i  mechanizm będzie
działał w ten sposób, iż jeżeli miejsce się zwolni, to wtedy z tej listy oczekujących, będzie na
jego miejsce  wchodziło  następne dziecko.  Każde przyjęcie  do Klubu Dziecięcego będzie



oznaczało, że to dziecko będzie przyjęte do tego klubu od momentu zgłoszenia do końca
roku szkolnego w którym zostało przyjęte z tym, że dzieci już uczęszczające, właściwie ich
rodzice  będą  mogli  złożyć  do  końca  maja  każdego  roku  deklarację  o  kontynuowaniu  i
wtedy z automatu są przyjmowane na kolejny rok szkolny.
Jeżeli chodzi o warunki przyjmowania dzieci w przypadku nieobecności, to innego dziecka
jakieś takie przewidywanie, to po prostu kierownik będzie mógł takie dziecko przyjąć na
określony czas tej nieobecności, ale to według kolejności z listy oczekujących.
Jeżeli  chodzi  opłaty,  to  państwo  opłaty  ustalą,  bo  to  Rada  Miejska  musi  w  naszym
przypadku  zrobić  oddzielną  uchwałą  z  tym,  że  możemy  chwilę  poczekać.  Dla  nas
priorytetem  w  tym  momencie  jest,  żeby  to  zaczęło  działać,  żeby  mógł  być  nabór  na
kierownika i  żeby to szybko ruszyło,  ale muszą być zasady uiszczenia opłat. Przyjęliśmy
takie założenie, że opłata pobytowa będzie opłatą miesięczną i ona niezależnie od tego, czy
dziecko będzie uczęszczało, czy nie będzie uiszczana, dlatego, że ten Klub Dziecięcy będzie
gotowy  cały  czas  na  przyjmowanie  tego  dziecka.  Jeżeli  rodzice  dojdą  do  wniosku,  że
dziecko ma przez dłuższy czas nie przebywać i  nie chcą  ponosić tej opłaty, to może je
wypisać. Opłata żywieniowa jeżeli będzie odpowiednio wcześniej, czy tego samego dnia, to
będzie odpowiednio zmniejszana.
Jeśli chodzi o założenia, to mi się wydaje, że to wszystko, bo potem tak naprawdę są one w
uchwale tylko i wyłącznie po uszczegóławiane będzie kierownik założenie jest tego typu, bo
musi być osoba kierująca. To jest jednostka budżetowa, musi być kierownik i będzie on
wykonywał  te  zadania  administracyjne,  administracyjno-  nadzorcze  jednoosobowe,  a
oprócz tego będą zatrudnieni na tą chwile tylko i wyłącznie opiekunowie - tego w statucie
nie ma,, tylko, jeżeli chodzi o organy to jest przewidziany tylko jeden organ, czyli kierownik.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Panie  mecenasie  dlaczego w takim
trybie tą uchwałę podejmujemy, że to jest dziś konieczne?

Adwokat Tomasz Stefaniak – W ostatnim czasie dostaliśmy informację, że pieniądze po
prostu  dla  nas  będą.  Powoływanie  tej  jednostki  bez  pieniędzy  byłoby  bez  sensu,  bo
generowałoby nam koszty np. zatrudnienie kierownika itp. A jeżeli  chcemy, bo taki jest
zamysł zgodnie z warunkami przyznania dotacji, że  to miałoby ruszyć od 1 października, a
to jest akt prawa miejscowego, to należy przyjąć możliwie jak najszybciej, bo wiadomo, że
będziemy czekali  dwa tygodnie na to, aż uchwała wejdzie w życie, a po drugie musimy
zatrudnić kierownika, który następnie ogłosi nabór na opiekunów i na sprzątaczkę, której
będzie potrzebował,  więc jeżeli  chcielibyśmy,  żeby to ruszyło zgodnie z  założeniami,  to
trzeba uchwałę podjąć jak najwcześniej, bo to jest akt prawa miejscowego, jest jeszcze ta
karencja.  Wcześniej  nie  wiedzieliśmy,  czy  będą  pieniądze,  a  powołanie  jednostki
budżetowej jakby bez pieniędzy z tego programu wydawałoby się być niecelowe, ale to
pytanie  jest  nie  koniecznie  do  mnie,  bo  ja  to  przedstawiam  pod  kątem  prawnym,
merytorycznie uzyskiwaniem tej dotacji się nie zajmowałem. 

Radna Wiesława Radecka - Ile tam będzie dzieci?

Adwokat Tomasz Stefaniak – Maksymalnie trzydzieści dzieci. Jest zapisane w statucie,
ale to jest maksymalna ilość dzieci  w ,,Klubie Dziecięcym” przewidywana przez ustawę,
czyli nie może być więcej. Zgodnie ze statutem kierownik może pełnić funkcje opiekuńcze.



Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Kierownik odpowiada za gospodarkę finansową,
za gospodarkę mieniem, za organizację prac punktu, za pracowników.

Radni nie zgłaszali więcej uwag i pytań do uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 8                           Przeciw – 0                              Wstrzymało się – 1

UCHWA  ŁA NR 424/ LXXXII/2018     została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na
2019 rok.

Adwokat  Tomasz  Stefaniak –  Pod  kątem  prawnym  są  tam  rozwiązania
zaimplementowane z ubiegłorocznego projektu i on się merytorycznie rożni tym, że jest na
2019 rok, są inne kwoty, bo w zeszłym roku mieliśmy do dyspozycji 250.000,00 zł., w tym
roku  300.000,00  zł.  w  związku  z  czym  na  projekt  inwestycyjny  mamy  40.000,00  zł,  a
projekty o charakterze kulturalnym i sportowym byłoby to po 15.000,00 zł. U państwa w
projekcie w  § 6 ust.1 nie ma kwoty, powinno być 300.000,00 zł., tak jak w poprzedniej
uchwale. Także tak by brzmiał ten projekt. Tak samo w  § 11 ust. 3 powinna znaleźć się
kwota 300.000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  Kiedy
byłoby najbezpieczniej przyjąć uchwałę?

(obrady opuścił Radny Stanisław Pieniążek…)

Adwokat Tomasz Stefaniak – Najbezpieczniej byłoby trzy miesiące temu. Nie pamiętam
kiedy była zeszłoroczna?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – We wrześniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Panie mecenasie ja byłbym skłonny,
żeby jednak na Komisji  Spraw Obywatelskich,  Zdrowia i  Pomocy Społecznej  ten projekt
uchwały już zaopiniować ostatecznie i dopiero skierować  pod obrady.

Radny Witold Dalkowski – Panie mecenasie, czy pan pamięta może z tamtego roku, nie



ma tego w projekcie uchwały, że na działkach prywatnych, gdzie podatki płacimy wszyscy
w mieście, nie można uczestniczyć w projekcie budżetu obywatelskiego. Jest to jednostka
nadleśnictwa  są  to  działki  prywatne  i  nie  mogą  uczestniczyć  w  projekcie  budżetu
obywatelskiego. Chciałbym, żeby wprowadzić do projektu uchwały, żeby można było na
działkach prywatnych uczestniczyć w projekcie.

Adwokat Tomasz Stefaniak – My nie możemy inwestować w nie swój majątek, to się robi
problematyczne.  Jeżeli  chcecie  państwo  przenosić  to  na  komisję,  to  trzeba  będzie
rozmawiać ewentualnie o tym na komisji.

Radny Witold Dalkowski – To zwolnijmy tych ludzi z jednego roku i niech oni sobie coś
zrobią, jeżeli nie mogą w budżecie obywatelskim. To są mieszkańcy Gostynina. Spółdzielnia
to też działki prywatne, tylko, że pod nazwą Spółdzielnia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – To jest
ogólnodostępny teren?

Adwokat Tomasz Stefaniak – W zeszłym roku to był taki zapis nasza własność i był inny
ogólnodostępny teren będący własnością  Gminy Miasta Gostynina lub znajdujący się w
użytkowaniu  wieczystym.  Głównie  takiego  typu  było  zastrzeżenie  -  trafiały  projekty  na
grunty,  które  były  we  współwłasności  wspólnot  kilkudziesięciu  osób,  bo  tam  nie  było
odpowiednich zgód itd.

Radny Witold Dalkowski – To jest prywatne.

Adwokat Tomasz Stefaniak – Mówię jaki był problem - rzeba było zgód kilkudziesięciu
osób i  te projekty pewnie byłyby realizowane.

Radny Witold Dalkowski – Była zgoda.

Adwokat Tomasz Stefaniak – Czyja? Przecież  nie przerabialiśmy tego typu rzeczy,  że
mieszkańcy po prostu się nie zgadzali.

Radny Witold Dalkowski – To była zgoda wszystkich mieszkańców zarządu. Ja cały czas
mówię o nadleśnictwie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Na ten
rok dopisaliśmy również wspólnoty mieszkaniowe.

Adwokat  Tomasz  Stefaniak  – To  jest  dyskusja  na  komisję.  Każdy  blok  w którym są
wykupione  lokale  jeśli  jest  powyżej  siedmiu,  to  jest  wspólnota  mieszkaniowa  i  wtedy
potrzebujemy zgody wszystkich np. kilkudziesięciu.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Może być taka sytuacja, że ktoś zmarł i nie jest
uregulowany  stan  prawny,  nie  ma  spadkobierców  i  w  związku  z  tym  inwestycja  jest
blokowana.



Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska  – Wtedy
wspólnoty mieszkaniowe decydują, bo taka sama sytuacja była na ulicy Parkowej chodziło
o  instalacje  wody,  czy  mediów  któryś  i  generalnie  mieszkańcy  ci  którzy  nie  mieli
wykupionych mieszkań mieli pretensje o to, że jest wykupionych siedem mieszkań i że te
siedem  mieszkań  decyduje  za  cały  blok.  Takie  było  tłumaczenie,  że  wspólnota
mieszkaniowa podejmuje decyzje za całość.

Adwokat Tomasz Stefaniak  – To wszystko zależy jakie decyzje i  tak dalej.  To nie jest
dyskusja  na  ten  moment  ja  ostrzegam,  bo  myśmy  już  to  przerabiali  i  to  nie  działało.
Mieliśmy w księdze wieczystej kilkudziesięciu współwłaścicieli,  to nie jest zwykły zarząd
przy oddaniu na dłuższy czas w użytkowanie.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  – Tylko
wtedy o terenach prywatnych mówiliśmy, a teraz mówimy o wspólnotach.

Adwokat Tomasz Stefaniak – Nie ma czegoś takiego jak teren wspólnoty, to jest zawsze
teren prywatny, tylko zarządzany w formie wspólnoty mieszkaniowej. 

Wiceprzewodnicząca  Rady Miejskiej  Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Mamy
prośbę do pana, żeby pan dokładnie się zastanowił na poniedziałkową komisję, żeby można
to było zapisać.

Radna Wiesława Radecka – Mam pytanie, co do usuwania odpadów, czekamy tylko na
odpowiednie temperatury? 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Z uwagi na doświadczenie firmy i sugestie, że
rzeczywiście te temperatury zewnętrzne są wysokie i  z uwagi na bezpieczeństwo nawet
samych pracowników pracujących przy usuwaniu tych odpadów była taka prośba, żebyśmy
poczekali, aż temperatura ustabilizuje się poniżej 26 stopni.

Radny  Tadeusz  Majchrzak –  Pani  Burmistrz, jak  jesteśmy  przy  przesunięciach,  czy
mogłaby mi pani powiedzieć jak to wygląda, bo ja jestem zdezorientowany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Proponowałbym ten punkt skończyć w
sprawie podjęcia uchwały w sprawie  konsultacji.  

WNIOSEK:  „Przełożyć  na  Komisję  Spraw Obywatelskich,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej
punkt dotyczący Budżetu Obywatelskiego i dopracować go”.  

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowano następująco: 

Za – 8                         Przeciw – 0                     Wstrzymało się – 0

Wniosek zosta  ł przyjęty.

Adwokat  Tomasz Stefaniak  – Ja  na poniedziałek nic  nie przygotuję.  Pracę dla  miasta
kończę dzisiaj o 10:30 i nie dam rady. Moim zdaniem może być w poniedziałek komisja,



tylko wtedy należy jakieś wnioski podjąć, potem żeby był tydzień, czy dwa na opracowanie
z redagowaniem, bo to też nie znaczy, że z komisji posiedzenia musi wyjść gotowy projekt.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Tadeusz  przyjmijmy  to  na
poniedziałkową komisję, bo to jest kilka drobnych zmian. Są już zmiany przygotowane i
naniesione na projekt.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska  –  Nie  możemy  wcześniej  tych  zmian  mieć  u
siebie?

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Prześlemy. Jest sporna jeszcze kwestia
kwoty jaką chcemy przeznaczyć na  budżet obywatelski, czy 300.000,00 zł, czy 400.000,00
zł.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska  – Nie wiem, czy wcześniej w czasie urlopu było
posiedzenie jakiejś komisji i Pani Sekretarz mi przekazywała co do kwoty, że 300.000,00 zł.
będzie.  My ze swojej strony proponowaliśmy 250.000,00 zł,  a państwo wnioskowaliście
300.000,00 zł. i taka kwota została wpisana.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – W związku z tym, że rzeczywistość się
zmieniła co do wartości inwestycji, trzeba było pomyśleć nad tym, czy nie zwiększyć tych
kwot. To co było w tamtym roku to nie ma odzwierciedlenia w faktach.

Do punktu 7

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Zamykam  obrady  LXXXII  sesji
nadzwyczajnej Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie. Dziękuje wszystkim za przybycie.

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Andrzej Robacki


