
                                                 PROTOKÓŁ NR LIII / 2017

          z posiedzenia LIII  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie-
                                  VII kadencji z dnia 15.02.2017 roku.

Stan – 15
Obecni – 9

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 17:00, a zakończono 17:45

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Otwieram LIII
sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Małgorzata  Rędzikowska  -  Mystkowska  - odczytała
porządek obrad.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego porządku.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za – 8                   Przeciw – 0                  Wstrzymało się – 0 

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w
    Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
    Finansowej na lata 2017 – 2026.
5. Zamknięcie obrad.



Na posiedzenie sesji nadzwyczajnej przybyła Radna Magdalena Augustyniak.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017.

Skarbnik  Miejski   Bożena  Sokołowska  –  Szanowni  państwo  do  przedstawionego  wcześniej
projektu, chciałam jeszcze dzisiaj zgłosić autopoprawkę w kwocie 15.400,00 zł, ponieważ zostały
otwarte oferty na udzielenie zamówienia na modernizację ulicy Floriańskiej, żebyśmy mogli jak
najszybciej  podpisać umowę. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie jeszcze tej poprawki  tego
wniosku do tej  uchwały i  jeszcze  taki  drugi  wniosek zmiana  nazwy zadania z  modernizacji  w
rozdziale 600 w wydatkach majątkowych z Modernizacji ciągów pieszych ulicy Ozdowskiego na
nazwę Modernizacja  ulicy Ozdowskiego  w związku  ze  zwiększeniem zakresu  robót  w ramach
posiadanych środków. To takie dwie autopoprawki.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czyli chodzi
generalnie o remont nawierzchni ciągów pieszych i remont nawierzchni.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska  – Trzeba zwiększyć dlatego, że w uchwale budżetowej
konkretny zakres robót był wpisany tylko na modernizację ciągów pieszych w związku z tym taki
zapis i zmiana nasza zadania.
Jeżeli chodzi o dochody proponujemy zwiększyć o kwotę 258.206,00 zł w tym dochody bieżące o
kwotę 130.310,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 127.896,00 zł.
W wydatkach bieżących proponujemy zwiększyć o kwotę 501.986,00 zł w tym wydatki bieżące
zwiększyć  o  kwotę  249.586,00  zł  i  wydatki  majątkowe  zmniejszyć  o  kwotę  15.400,00  zł  i
zwiększyć o kwotę 267.800,00 zł. Jeżeli chodzi o te wydatki 15.400,00 zł pochodzi z przeniesienia
środków pomiędzy zadaniami.  W § 3 ust.1  uchwały deficyt  budżetu proponujemy zwiększyć o
kwotę  243.780,00  zł,  do  kwoty  4.346.148,00  zł,  ten  deficyt  zostanie  pokryty  przychodami
pochodzącymi  z  kredytów  w  kwocie  2.896.997,00  zł  i  z  wolnych  środków  o  łącznej  kwocie
1.449.151,00 zł.  W § 3 ust  2  przychody budżetu zwiększa  się  o  kwotę 243.780,00 zł  z  tytułu
wolnych środków. Te przychody po zmianie będą wynosić 5.646.248,00 zł i na tą kwotę będzie się
składać kredyt w kwocie 4.197.097,00 zł i wolne środki w kwocie 1.449.151,00 zł.
W  załączniku  Nr  11  do  Uchwały  Budżetowej  również  wprowadzamy  wydatki  na  zadania
inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
o których  mowa dalej w uzasadnieniu. W dochodach w dziale 855 zwiększa się o łączną kwotę
117.700,00 zł,  w tym o kwotę 83.200,00 zł  zwiększy się dotacja celowa z budżetu państwa. O
kwotę 67.200,00 zł dotacja na realizację programu i rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do  lat  3,  to  jest  dotacja  na  funkcjonowanie  obecnej  tej  instytucji,  i  o  kwotę  16.000,00  zł  na
realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 ,, Maluch plus’’ 2017 jest to moduł pierwszy ( czyli na utworzenie w 2017r.  w gminach nowych
miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi. Następnie o kwotę 16.900,00 zł. zwiększa się z tytułu
wpływów  z  różnych  opłat  i  to  są  wpływy rodziców  za  opiekę  nad  dziećmi.  I  to  jest  dopłata
rodziców do środków gminy w kwocie 0,60 groszy za godzinę. Tutaj zwiększamy, jeżeli chodzi o
ten nowy moduł nr 1.  Już wprowadzamy cały plan na realizację  programu utworzenie nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. O kwotę 17.600,00 zł zwiększa się z tytułu usług i to są wpłaty
rodziców za wyżywienie, jakie dziecko otrzymuje podczas pobytu w tym punkcie. W dochodach
majątkowych w dziale 855 zwiększamy o kwotę 127.896,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa, to jest również na realizację programu, utworzenie programu instytucji opieki nad dziećmi
do lat  3,,  Maluch plus’’ 2107- czyli  na utworzenie w 2017 roku w gminach nowych miejsc w
instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jeszcze  w dochodach bieżących w rozdziale 926
zwiększamy  o kwotę 12.610,00 zł środki z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji  oraz płatności na



podstawie rozliczenia dotacji przedmiotowej.  To jest zwrot dotacji po dokonaniu  rozliczenia przez
Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji.  Jak  państwu  mówiłam,  gmina  może  dofinansować  tylko
udzielić dotacji przedmiotowej do 50 % kosztów utrzymania obiektów. Więcej nie może, a resztę
musi pokryć zakład. W związku z tym, że zakład tylko w takiej kwocie pokrywa, gmina również i
resztę dotacji musi zwrócić do tych 50 %,  które gmina może pokryć. W wydatkach bieżących
budżetu miasta w rozdziale 75011 zwiększamy o kwotę 10.436,00 zł wydatki związane ze zwrotem
dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31.01.2017r, które do urzędu
wpłynęło  1  lutego.  Urząd  Wojewódzki  rozliczył  o  przekazaniu  sprawozdań  z  czynności
wykonywanych w ramach zadań zleconych prze Urząd Stanu Cywilnego. Rozliczył tą dotację i
zwrócił się  pismem, że w takiej kwocie nadmiernie nam przekazał w ubiegłym roku i taką dotację
musimy  przekazać  w  ciągu  15  dni  od  dnia  otrzymania  takiej  informacji.  Jutro  mija  termin
przekazania tej dotacji.
W  rozdziale  855  zwiększamy  o  kwotę  236.976,00  zł,  wydatki  związane  z  utworzeniem  i
funkcjonowaniem w 2017 r. nowych miejsc instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym o
kwotę 138.810,00 zł,  na wynagrodzenia i  składki  od nich naliczane i  o  kwotę 98.166,00 zł  na
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to są pozostałe wydatki tzw. wydatki rzeczowe
czyli  zakupy materiałów i wyposażenia, energii,  zakup usług, wydatki na szkolenia, wydatki na
usługi  telekomunikacyjne,  wydatki  jeszcze  tutaj  się  w  tym  mieszczą  związane  z  odpisem  na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W  rozdziale  926  o  kwotę  2.174,00  zł  zwiększamy  na  wydatki  związane  z  realizacją  zadań
statutowych  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  Wodnych  i  Zimowych  na  zakup  materiałów  i
wyposażenia. To jest różnica między zwrotem dotacji, czyli ta kwota i kwota zwrotu dotacji do
Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 12.610,00 zł, o którą zwiększamy dochody z tytułu zwrotu
dotacji.  I  w  wydatkach  majątkowych  Budżetu  Miasta  w  rozdziale  600  zmniejsza  się  o  kwotę
15.400,00  zł  przedsięwzięcie  pod  nazwą,,  Budowa  chodnika  w  ulicy  Spacerowej’’.  Już  został
rozstrzygnięty przetarg, a umowa będzie podpisana najprawdopodobniej jutro. Pozostają środki i te
środki  w  tej  kwocie  przesuwamy  na  przedsięwzięcie  ,,Modernizacja  drogi  gminnej  ulicy
Floriańskiej’’. Te środki w takiej kwocie nam brakują, abyśmy mogli podpisać umowę i żebyśmy
mogli, jak najszybciej mogli rozpocząć realizację tego zadania.

Radny  Tadeusz  Majchrzak  –  Pani  Skarbnik  ile  zostało  jeszcze  z  tej  modernizacji  budowy
chodnika na ulicy Spacerowej?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Po zmniejszeniu tych środków, po przeniesieniu jeszcze
zostanie 49.758,94 zł.
Tak jak już mówiłam w tym rozdziale 600 zwiększa się zakres robót o modernizację nawierzchni w
zadaniu pod nazwą ,, Modernizacja ciągów pieszych w ulicy  Ozdowskiego’’ i dokonuje się zmiany
tego  zadania  na  zadanie  ,,  Modernizacja  ulicy  Ozdowskiego’’.  Pierwsze  dwie  zmiany ujęto  w
wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i tą zmianę ujęto w załączniku Nr 11
na wydatki i zadania inwestycyjne w 2017 roku nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej. I ostatnia zmiana w wydatkach majątkowych w rozdziale 85507 wprowadza
się do załącznika Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Wydatki na zadania inwestycyjne w
2017  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zadanie
inwestycyjne pod nazwą ,, Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 Maluch plus’’ i na to zadanie ustala się środki w kwocie 252.400,02 zł i to zadanie będzie
obejmować  wydatki  inwestycyjne  i  zakupy  inwestycyjne,  czyli  na  pierwsze  wyposażenie  tego
punktu.

Radny Witold Dalkowski  – To chodzi  o  tego Malucha tutaj  na  ulicy Bierzewickiej,  czy tego
nowego co będzie?



Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Nowy też będzie na Bierzewickiej na piętrze. Tam będą
zaadaptowane pomieszczenia.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska- Mystkowska –  Czy to będzie taka sama
liczba pomieszczeń, jak na dole są zaadoptowane?

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska –  Czterdzieści  miejsc,  tak  jak  tutaj  w  tym  obecnie
istniejącym.  Będzie  zatrudnionych  dziesięciu  opiekunów,  jeden  koordynator  i  jedna  pani  do
sprzątania w ramach realizacji tego projektu.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A koszty dostosowania
Starej  Betoniarni,  bo  swego  czasu  dopytywaliśmy  jako  rada,  jakie  będą  koszty  dostosowania
budynku, bo były jakieś obiekcje Straży Pożarnej, żeby na górze zlokalizować tego typu obiekt?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Same wydatki majątkowe, jeżeli chodzi o adaptację tych
pomieszczeń,  to  będzie  to  kwota  166.000,00  zł  będzie  obejmować  projekt  i  adaptację  tych
pomieszczeń.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – A wszystkie  pozwolenia
wymagane są?

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Projekt będziemy dopiero wykonywać.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Zlecać  wykonanie  z  uwzględnieniem tych uwag,
które  są  zawarte  już  w  dokumentacji  w  decyzjach,  które  zalecił  Sanepid  i  Komendant  Straży
Pożarnej.  Mamy  zgodę  na  pewne  odstępstwa,  za  to  mamy  wykonać  inne  dodatkowe
zabezpieczenia, żeby było bezpieczniej.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska- Mystkowska  – Czy ktoś z  państwa ma
jakieś pytania?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

                         Za – 9                Przeciw – 0              Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA  NR 268/ LIII /2017  została podjęta, treść stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4

Podjęcie  uchwały  zmieniająca uchwałę  Nr  254/L/2016 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  29
grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – Od  ostatniej  uchwały  zachodziły  jeszcze  zmiany w
Uchwale Budżetowej wprowadzone zarządzeniem Nr 14 /2017 z dnia 3 lutego Burmistrza Miasta i
dotyczyły one zwiększenia dochodów jak i wydatków w kwocie 5.723,00 zł z dotacji celowej z
budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  i  o  tę  kwotę
zwiększyły  się  wydatki  na  wypłaty  zryczałtowanych  dodatków  energetycznych  na  odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Również w tym zarządzeniu



dokonano  przeniesienia  w  kwocie  1.200,00  zł.  na  wynagrodzenia  bezosobowe  w  gospodarce
komunalnej  związane  to  było  z  tym,  że  Samorządowe  Collegium  Odwoławcze  zaleciło
przeprowadzenie  dodatkowych  czynności  w celu  uzupełnienia  przez  biegłego  rewidenta  opinii,
który sporządzał w sprawie operatów wodnych. Ta sprawa dotyczyła Emilianowa.

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  Od  kilku  lat  toczy  się  postępowanie  dotyczące
uregulowania stosunków wodnych we wsi Emilianów. Od 2008 roku sprawa została przekazana do
Urzędu Miasta, bo okazuje się, że w tym postępowaniu stroną też jest gmina Gostynin i Collegium
wyznaczyło  wobec tego prowadzenia spraw związanych z uregulowaniem stosunków wodnych.
Kilkakrotnie była wydawana decyzja i  teraz ostatecznie collegium postanowiło samo rozpoznać
temat  i  wydać decyzję.  Było  zlecane opracowanie  ekspertyzy dotyczącej  zakłócenia  stosunków
wodnych. Wcześniej było to zlecane przez gminę miasta na zlecenie Burmistrza Miasta i collegium
na ostatnim posiedzeniu zobowiązało Burmistrza do uzupełnienia tej opinii przez biegłego. W tej
chwili już nie pamiętam w jakim zakresie. To uzupełnienie tej opinii to właśnie taka kwota.

Wiceprzewodnicząca  RM  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska  – Emilianów  to  jest
miejscowość na terenie gminy?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – No tak., ale postępowanie administracyjne w sprawie
uregulowania  stosunków,  my  zostaliśmy  jako  miasto  pan  Burmistrz  wyznaczony  jako  organ
prowadzący to postępowanie.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska- Mystkowska – W związku z tym poniósł
jakieś koszty, a czy te koszty zostaną zwrócone?

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska –  Próbowaliśmy  te  koszty  jakoś  przerzucić  na
wnioskodawcę czyli na osobę, która wniosła o uregulowanie stosunków wodnych. Na ten moment
bez efektu.  Czyli  nie zgadza się postanowienie zostało zaskarżone.  A koszty organ prowadzący
postępowanie musi ponieść.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Oprócz zmian w punkcie 2 objęte uchwałą, które zostały
tutaj opisane, jeszcze w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonujemy
takich zmian: na przedsięwzięcie pod nazwą Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury
zmniejszono  limit  zobowiązań  o  kwotę  390.511,65  zł  do  kwoty  6.488,35  zł  w  związku  z
podpisaniem umowy z wykonawcą. Na przedsięwzięcie pod nazwą Opracowanie dokumentacji na
modernizację  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  zmniejszono  łączne  nakłady  na  kwotę
26.753,00 zł do kwoty 35.671,00 zł oraz w tej samej kwocie zdjęto limit zobowiązań zgodnie z
faktycznie przewidywanymi wydatkami na to przedsięwzięcie. I pozostałe również dotyczą tych
zadań,  które  były ujęte  w poprzedniej  uchwale  czyli  o  kwotę  15.400,00 zł  zwiększono łączne
nakłady  finansowe  do  kwoty  292.235,00  zł  na  zadanie  modernizacja  drogi  gminnej  w  ulicy
Floriańskiej,  następnie limit  na 2017 rok do kwoty 274.400,00 zł  i  limit  zobowiązań do kwoty
również  do  kwoty  274.400,00  zł.  I  na  przedsięwzięcie  pod  nazwą  Budowa  chodnika  w  ulicy
Spacerowej zmniejszono o kwotę 15.400,00 zł, łączne nakłady finansowe do kwoty 193.210,00 zł,
zmniejszono limit w 2017 roku do kwoty 184.600,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 184.600,00 zł.
I po podpisaniu umowy również te limity zostaną skorygowane.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Tylko wydaje mi się pani
Skarbnik,  że  punkt  2  pominęliśmy,  bo  skończyliśmy  na  kwocie  1.200,00  zł  o  tej  gospodarce
komunalnej. Tutaj mamy jeszcze punkt 2 uchwałą z 2017 roku.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – To mówiłam, że oprócz tych zmian w punkcie 2 , które
zostało opisane te zmiany są objęte dzisiejszą uchwałą. Też po kolei.



Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska -  Poprosimy.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 258.206,02
zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 130.310,00 zł, o kwotę 83.200,00 zł z
tytułu  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na  realizację   własnych  zadań  bieżących,  o  kwotę
16.900,00 zł  z  wpływów z  opłat  rodziców za  opiekę  nad dziećmi  w Punkcie  opieki,  o  kwotę
17.600,00 zł z tytułu wpływów z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki oraz
o kwotę 12.600,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji. Plan dochodów zwiększono o kwotę
127.896,02  zł  z  tytułu  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa   na  własne  inwestycje  i  zakupy
inwestycyjne.  W  planie  wydatków  ogółem  zwiększono  o  kwotę  501.986,02  zł,  w  tym  plan
wydatków bieżących zwiększono o kwotę 249.586,00 zł, w tym o 10.436,00 zł na zwrot dotacji
celowej  na zadania  zlecone po rozliczeniu  przez Mazowiecki  Urząd Wojewódzki  ,  następnie o
kwotę 236.976,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu opieki nad dziećmi, i o kwotę
2.174,00  zł  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia  w  Miejskim  Ośrodku  Sportów  Wodnych  i
Zimowych. Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 252.400,02 zł na realizację rocznych
zadań  inwestycyjnych.  Plan  przychodów  zwiększono  o  kwotę  243.780,00  zł  z  tytułu  wolnych
środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Tutaj w tabelce pokazane jest w których jest
pozycjach. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej te zmiany zostały wprowadzone,
jest  pokazana  kwota  zmiany,  a  następnie  kwota  po  zmianie  w  poszczególnych  kolumnach  i
wierszach tego załącznika. Jeszcze tutaj się dopatrzyłam, że wkradł się jeden błąd. Nie ma  zmian w
uchwale budżetowej z tytułu pozycji 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości w kwocie
 ( -42.000,00 ) zł. Proszę sobie wykreślić. Poprawione objaśnienia zostały złożone do Biura Rady.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Czy ktoś z państwa ma
jakieś pytania i uwagi?

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

          Za- 9               Przeciw – 0             Wstrzymało się – 0

UCHWAŁA NR 269 / LIII / 2017  została podjęta, treść stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5

Zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – Zamykam Obrady LIII
sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej VII kadencji. Bardzo państwu dziękuję.
   

Na tym protokół zakończono.

                                                                                         Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Spisała I. Radzka                                                              Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska




