
Protokół Nr LXXX/2018 

z posiedzenia LXXX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie VII
kadencji z dnia 28 czerwca 2018.  

 

 

Stan – 15

Obecni –9

Lista  obecności  w załączeniu.  Obrady rozpoczęto  o  godzinie  15:00,  a  zakończono o godzinie
15:10 .

 

 

Do punktu 1

 

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki   – Wpłynął  wniosek  Pana  Burmistrza  o
zwołanie sesji nadzwyczajnej. Otwieram obrady LXXX sesji Rady Miejskiej VII kadencji. Witam
Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam Panią
Sekretarz Hannę Adamską,  witam Adwokata Pana Marcina Brzezińskiego,  witam zaproszonych
gości, witam koleżanki i kolegów Radnych, pracownice Biura Rady Miejskiej, media i wszystkich
przybyłych.

 Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki   - Porządek wszyscy otrzymali. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

 

                                   Za- 9                           Przeciw- 0                              Wstrzymało się- 0

 Porządek obrad został przyjęty. 

 

 

 



Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad.

2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2018.

4. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2018.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  –Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy na sesji, w
planach  ogłoszone  są  przetargi  na  udzielenie  zamówień  na  nasze  inwestycje  i  zaszła  potrzeba
zwołania  sesji  nadzwyczajnej  w  wyniku  wyższych  ofert,  niż  mamy  zaplanowanych  środków.
Złożyliśmy w związku z tym,  propozycję zmian w budżecie  miasta  dotyczących  dwóch zadań.
Pierwsze  zadanie  dotyczy  zwiększenia  środków  o  kwotę  27.000,00  zł.  na  „utworzenie  Klubu
dziecięcego Uśmiech Malucha w Gostyninie” w ramach Programu Maluch+2018, będą to środki na
wkład własny gminy w realizację tego projektu. Drugie zadanie inwestycyjne w rozdziale 80104 o
kwotę 4.834,00 zł.  – dotyczy to przedsięwzięcia dostosowanie pomieszczeń Przedszkola nr 4 w
Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż  panelu architonicznego z elewacji
zachodniej. Dostaliście Państwo drugi projekt ponieważ pierwsze postępowanie otwarcie ofert było
na dzień 22 czerwca, a drugie postępowanie zostało otwarte 26 czerwca. Jeszcze powstała zmiana w
wydatkach bieżących – pracownik, który pracuje przy remontach dróg udokumentował swój  staż
pracy i posiada uprawnienia do nagrody jubileuszowej, a takiej w planie nie mamy. Środki będą
łącznie  wynosić  na  zadania,  które  wymieniłam z  wydatków  związanych  z  ochroną  gleby wód
podziemnych,  ponieważ  w  wyniku  zamieszania  przy  przenoszeniu  środków  zostało  za  dużo
środków zwiększone, została także uruchomiona rezerwa kryzysowa. Na Klub „Uśmiech Malucha”
zgłosiło się trzech wykonawców, wpłynęły 3 oferty, najniższa 581.173,00 zł., stąd brakujące środki,
najwyższa  natomiast  to  kwota  757.680,00  zł.  Na  Przedszkole  Nr  4  na  potrzeby  sanitariatu  i
adaptację wpłynęły dwie oferty,  jedna z ofert to kwota 64.506,00 zł.  i druga 48.683,00 zł., stąd
kwota 4.834.00 zł. Przy okazji poinformuję, że w dniu dzisiejszym  na udzielenie zamówienia na
„modernizację drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową w
Gostyninie”,  mamy zabezpieczone środki  w budżecie na kwotę 200.000,00 zł.,  wpłynęła jedna
oferta 396.570,00 zł. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki –  Trzeba  chyba  rozważyć  drugie
postępowanie.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, Pan Burmistrz mówił, że będziemy ogłaszać po raz
drugi. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 



Za- 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0 

UCHWAŁA NR 415/LXXX/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska -  Jeszcze  mam  jedną  informację  odnośnie  remontu
miasteczka  rowerowego  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  3,  po  raz  3  był  ogłaszany  przetarg  w
zapytaniu ofertowym, wpłynęła 1 oferta na kwotę 146.985,00 zł.,  my w budżecie na to zadanie
mamy 70.000,00 zł. Dwa pierwsze przetargi zostały unieważnione z powodu braku oferentów, nie
było rozstrzygnięć.  Poinformuję jeszcze, że jeżeli będą otwarte oferty w dniu 5 lipca na ul. Bema i
na budowę monitoringu w mieście w dniu 4 lipca, a będzie mało środków, to żeby realizować te
zadania, Pan Burmistrz będzie zwracała się z prośbą o zwołanie sesji.   

Do punktu 4

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskie  Andrzej  Robacki  –  Zamykam  posiedzenie  LXXX  sesji
nadzwyczajnej Rady Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki


