
PROTOKÓŁ  NR XII/2011

z posiedzenia XII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego
 w dniu  25 sierpnia 2011 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1800, a zakończono o godzinie 1820.

D o   p u n k t u  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –   powitała  przybyłych  na 
obrady  XII  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  pana  Włodzimierza 
Śniecikowskiego  Burmistrza  Miasta  Gostynina,  panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrza, 
Asystenta ds. Finansowych panią Wiesławę Pilichowicz, wszystkich radnych. 

D o    p u n k t u   2

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  – odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
Porządek przyjęto.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045.
5. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  opisu  granic  stałych  obwodów  głosowania 

utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych 

obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.  
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.



(W trakcie  obrad na salę  posiedzeń przybyła radna Agnieszka Korajczyk – Szyperska oraz  
radny Arkadiusz Szulczewski)

D o    p u n k t u   3

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011.

Asystent Burmistrza ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz – został państwu przedstawiony 
projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na rok 2011, dotyczy to zmniejszenia po stronie  
dochodów dotacji celowej w wysokości 20.000.000 zł., która była ujęta w planie budżetowym, 
kierowana na realizację projektu ,,Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki 
i  Wypoczynku  Termy  Gostynińskie”.  Kwota  ta  była  brana  z  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2007  –  2013,  Również  po  stronie 
wydatków proponujemy zmniejszenie tej  samej  kwoty tj.  20.000.000 zł.  limit  wydatków na 
zadania inwestycyjne. Jest to związane z tym ponieważ zakończyło się I półrocze, składamy do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie kwartalne jak i również informację opisową za 
I półrocze i zwrócono nam uwagę, że kwota ta powinna być urealniona bo w I półroczu nie  
nastąpiła realizacja tego zadania ani po stronie dochodów ani po stronie wydatków. Na chwilę 
obecna  wiemy  już,  że  z  uwagi  na  przedłużające  się  procedury  administracyjne  dotyczące 
uzyskania  pozwolenia  na  budowę,  że  ten  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy,  który  był 
zakładany  nie  zostanie  zrealizowany,  zostanie  to  przesunięte  w  czasie,  dlatego  też  nasza 
propozycja aby zmniejszyć budżet o 20.000.000 zł. w roku 2011, a środki te zostaną przesunięte 
do budżetu na rok 2012, widać to już w tej następnej uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy 
Finansowej,  gdzie  budżet  ten  zwiększa  się  o  20.000.000  zł.  i  dotyczy  to  zadania  ,,Termy 
Gostynińskie”.
Otrzymaliśmy również uwagę z Regionalnej Izby Obrachunkowej, abyśmy urealniali budżet. 
 
Radny Andrzej Reder –  dlaczego akurat kwota 20.000.000 zł. a nie np. 25.000.000. zł. 

Burmistrz Miasta – urealniamy do harmonogramu, skoro środków wsparcia finansowego tego 
zadania do tej pory nie mamy fizycznie i jeszcze trwają procedury które nie są zależne od nas to 
w związku z tym i harmonogram wykonania tego zadania się zmienił, dlatego też na tę chwilę  
należy urealnić budżet.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 63/XII/11  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u   4

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10  



lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  te  dwie  uchwały  muszą 
wspólnie ze sobą funkcjonować.  W uchwale o Wieloletniej  Prognozie Finansowej  czytelnie 
widać, że środki te nie ulatniają się i są zarówno po stronie wydatków jak i dochodów, a jedynie 
są przesunięte w latach, dotyczy to roku 2011 i 2012. W roku 2011 zmniejszają się dochody
i wydatki o kwotę 20.000.000 zł., następnie zwiększają się w 2012 roku o tę samą kwotę.  

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca uchwałę nr  30/V/11 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  10 lutego 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 64/XII/11  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u   5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych  
na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Burmistrz Miasta – podjęcie przedmiotowej uchwały jest podyktowane tym, iż została podjęta 
uchwała w dniu 28 września 2010 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Bagnista” na nazwę 
ulicy  ,,Termalna”.  W  świetle  tej  zmiany  w  obwodzie  głosowania  nr  1  zmieniono  ulicę: 
,,Bagnista” na ulicę ,,Termalna”. 
 
Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy 
Miasta Gostynina.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 65/XII/11  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u   6

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  odrębnych  
obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.   



Burmistrz  Miasta –  na terenie  Gminy Miasta  Gostynina zachodzi  konieczność utworzenia 
trzech odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu RP i tak w: Regionalnym Ośrodku Psychiatrii  Sądowej w Gostyninie ul.  Zalesie 1a 
powstanie obwód głosowania Nr 10, w Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. 3 – go Maja 
47 obwód głosowania Nr 11, a w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów 
Opieki  Zdrowotnej  im.  Profesora  Eugeniusza  Wilczkowskiego  w  Gostyninie  ul.  Zalesie  1 
obwód głosowania Nr 12.  Są to  zakłady zamknięte,  pensjonariusze ci  nie mają odebranych 
praw obywatelskich, dlatego też należy im dać możliwość wzięcia udziału w głosowaniu.    

Radny Paweł Kalinowski – czy obwód Nr 12 jest również dla mieszkańców Zalesia?

Burmistrz Miasta – obwód ten jest tworzony wyłącznie dla pacjentów tego zakładu. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.   

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 66/XII/11  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u   7

Sprawy różne.

Radni nie zgłaszali żadnych ogłoszeń.

D o    p u n k t u   8

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  zamknęła  obrady  XII  sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej. 

Spisała:
E. Cierpikowska
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          




	Porządek posiedzenia

