
PROTOKÓŁ  NR XXXV/2009

z posiedzenia XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego
 w dniu 20 lipca 2009 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1800, a zakończono o godzinie 1840.

D o   p u n k t u  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –   Witam  Państwa  bardzo 
serdecznie, witam Pana Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego, Panią Bożenę Sokołowską 
Skarbnika  Miejskiego,  wszystkich  Państwa  Radnych.  Otwieram  obrady  XXXV  sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

D o    p u n k t u   2

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytała proponowany  porządek posiedzenia.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.
4. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmian  ,,Regulaminu  targowiska  miejskiego 

zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Bagnistej”.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.



D o    p u n k t u   3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.

Burmistrz  Miasta   –  Pani  Przewodnicząca  szanowni  państwo,  zmiana  w budżecie  miasta 
dotyczy środków, które otrzymaliśmy z rezerwy z Ministerstwa Finansów na zwiększenie
planu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 49.500 zł., środki te chcemy przeznaczyć 
na remont dwóch łazienek w Gimnazjum Nr1. Następna sprawa dotyczy dwóch kompleksów 
boisk ,,Orlik”, jest to w przetargu i są oferty a nie ma jeszcze umów i nie można ich podpisać 
do czasu kiedy nie wynegocjujemy środków. Z ,,Orlików” pozostaje 375.000 złotych, z kwoty 
jaką  założyliśmy,  czyli  dotacja  Urzędu  Marszałkowskiego,  dotacja  Ministra  Sportu  i  nasze 
środki.  Z  ofert  wynika,  że  ,,Orlik”,  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  3  jest  droższy,  a  jest  to 
spowodowane tym, że projektantka tego obiektu zaprojektowała dość kosztowny płot od strony 
ulicy Bema i od stron przechodzenia od Szkoły Muzycznej.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W przedstawionym projekcie uchwały
proponujemy  zwiększyć  planowane  dochody  i  wydatki  budżetowe  o  ogólną  kwotę  49.500 
złotych  i  pozostała  kwota  zwiększenia  wydatków  to  jest  kwota  375.000  złotych  stanowi 
przeniesienie  planu  wydatków  pomiędzy  działami  i  rozdziałami  klasyfikacji  budżetowej. 
Zwiększenie  planu  jest  wynikiem  przyznanej  nam  środków  z  rezerwy  części  oświatowej 
subwencji ogólnej w kwocie 49.500 złotych o którą to kwotę zwiększamy planowane dochody 
w rozdziale 75801, przyznane środki przeznaczone są na dofinansowanie remontów bieżących 
w placówkach oświatowych, więc o kwotę 49.500 złotych proponujemy zwiększyć planowane 
wydatki  w  rozdziale  80195.  Pozostała  kwota  375.000  złotych  stanowi  przeniesienie  planu 
wydatków inwestycyjnych z rozdziału 92601 Obiekty sportowe, zmniejszając środki własne na 
zadania inwestycyjne budowa dwóch boisk w ramach programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012”,
a zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale  80401 Oświata i  Wychowanie,  na 
budowę  nowego  budynku  Przedszkola  nr  4.  W  związku  z  tym  ,że  zmienia  się  plan  w 
paragrafach  inwestycyjnych  zmianie  ulega  załącznik  nr  3  do  uchwały  budżetowej  miasta 
Gostynina na 2009 rok pod nazwą Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 
latach 2009 -2011 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,  zmianie ulega również załącznik 
nr  3a  do  uchwały  nr  172/XXVIII/08  z  dnia  30  grudnia  2008  roku  w sprawie  uchwalenia 
budżetu  Miasta  Gostynina  na  2009  rok,  pod  nazwą  Zadania  inwestycyjne  w  2009  roku  – 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym miejscu chciałam zgłosić autopoprawkę:
w załączniku macie państwo na zadaniu ,,Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 łączne koszty 
finansowe   1.144.500  złotych  a  zamieniamy  na  1.111.000  złotych  z  tego  dochody  własne 
zmniejszają  się  z  kwoty 478.500 złotych  na kwotę  445.000 złotych.  Natomiast  na  zadaniu 
drugim kwotę tę zwiększamy, po autopoprawce: łączne koszta finansowe na zadanie ,,Orlik” 
przy Szkole Podstawowej Nr 3, będą wynosić  1.178.000 złotych, planowane wydatki w 2009 
roku 1.178.000 złotych i dochody własne 512.000 złotych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Otwieram dyskusję.

Radny Krzysztof Giziński –  To zwiększenie wydatków na budowę Przedszkola  Nr 4 jest 
związane ze zwiększeniem zakresu prac.

Burmistrz Miasta – Środki są, wykonawca wystawił fakturę i można tymi środkami zapłacić, 
ponieważ jak państwo wiecie mieliśmy skorzystać z kredytu i będziemy, ale póki są środki 
własne to będziemy z nich płacić. Budowę tego przedszkola trochę przyspieszyliśmy
i prawdopodobnie od września będzie już funkcjonować, choć umowa jest do końca roku.



Przewodniczący Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Odczytała treść uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.
             
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 208/XXXV/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u   4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian ,,Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego
w Gostyninie przy ul. Bagnistej”.

Burmistrz Miasta  – Jest to kosmetyczna poprawka, zabrakło zapisu, który mówił by o tym, że 
,,opakowania, a w tym pudełka, kartony i in. po towarach sprzedawanych na targowisku, w/w 
osoby zobowiązane są zabierać ze sobą po zakończeniu sprzedaży”. Tego są naprawdę ogromne 
ilości,  okazało  się,  że  część  kupców  którzy  handlują  na  innych  targowiskach  zwożą  te 
opakowania i zostawiają na naszym targowisku a wywóz śmieci jest kosztowny. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Otwieram dyskusję.

Radny Andrzej  Reder – Może zasadnym byłoby zamiast  słowa pochodzenia  ,,roślinnego” 
zastąpić pochodzenia ,,organicznego”, myślę tu o odpadach po rybach.

Burmistrz Miasta – Oczywiście, myślę, że to bardzo dobry pomysł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Odczytała treść uchwały
w sprawie zmian ,,Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy
ul. Bagnistej”
             
Za podjęciem uchwały wraz z poprawką opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA  NR 209/XXXV/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u   5

Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – Dostaliśmy  imienne 
zaproszenia na piątkowy koncert ,,Krakowiacy i Górale”, czy można iść z osobą towarzyszącą. 

Burmistrz  Miasta  –  to  jest  koncert  sfinansowany  przez  Samorząd  Województwa 
Mazowieckiego. Miał się odbyć w Lucieniu w pałacu i miał trwać dwa dni. Natomiast artyści 
pani Wardach i pan Świdziński poprosili aby koncert odbył się na zamku. Koncert jest
z zaproszeniami ponieważ mamy ograniczoną ilość miejsc w zamku. Zaprosił nas pan wójt i my 
dopłacamy  do  tego  dwa  tysiące,  po  koncercie  na  dziedzińcu  jest  poczęstunek.  Te  imienne 



zaproszenia zostały ustalone nie tylko przeze mnie. Natomiast jeżeli małżonka czy małżonek 
ma ochotę przyjść na ten koncert to oczywiście serdecznie zapraszam. 

D o    p u n k t u   6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak –  Zamykam obrady XXXV sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej. 

Spisała:
E. Cierpikowska 
A. Dutkiewicz

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 


	Porządek posiedzenia

