
Protokół Nr XII/2019 

z posiedzenia XII sesji nadzwyczajnej  Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji 

z dnia 11 lipca  2019 r. 

 

Stan – 15 

Obecni – 9 

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 17:00, a zakończono o godzinie 

17:40. 

 

Do punktu 1 

Otwarcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – 9 lipca wpłynął wniosek od Pana Burmistrza o 

zwołanie sesji nadzwyczajnej.  Stwierdzam według listy obecności, że obrady będą prawomocne, 

Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Otwieram XII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej VIII 

Kadencji, witam wszystkich serdecznie. Witam Burmistrza Miasta Gostynina Pana Pawła 

Kalinowskiego,  witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam radnych, media i wszystkich 

przybyłych.  

 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Porządek Państwo otrzymali.  

 

Za przyjęciem porządku głosowano następująco:  

Za – 9: Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, 

Majchrzak Tadeusz, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

Porządek obrad został przyjęty.  

 

 

 

 



Porządek sesji: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 

4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

28 grudnia  2018 toku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 

5. Sprawy różne.  

6. Zamknięcie obrad.   

Do punktu 2  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Najpierw uzasadnię dlaczego została zwołana sesja 

nadzwyczajna – otrzymaliśmy dofinansowanie dla 4 projektów i w 3 z nich są krótkie terminy 

realizacji, w związku z tym, należy podjąć jak najszybciej działania, aby te środki zostały 

wydatkowane.  

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 104.097,46 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej 

kwocie 70.159.246,31 zł: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.097,46 zł do kwoty 69.701.754,31 zł. 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 457.492,00 zł. 

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 212.997,46 zł. Ustala 

się wydatki budżetu w łącznej kwocie 73.400.190,99 zł: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 149.597,46 zł    

do kwoty 67.580.906,99 zł, 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 63.400,00 zł do kwoty 5.819.284,00 zł. 

Te kwoty, które Państwu podaje, to saldo wynikające ze zmniejszenia i zwiększenia wydatków, w 

tym wydatków bieżących, ponieważ 15.000,00 zł. zostaje przeniesione pomiędzy klasyfikacją 

budżetową.   

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 93.900,00 zł, tj. do kwoty 3.240.944,68 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.758.232,00 zł i z wolnych 

środków w kwocie 1.482.712,68 zł. 

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 93.900,00 zł, z tytułu wolnych środków.  

Jeżeli chodzi o uzasadnienie: 

W dziale 853 zwiększa się o kwotę 63.897,46 zł środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na podstawie 

Umowy nr 3/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a 



Gminą Miasta Gostynina na realizację resortowego Programu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej pn. “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”,  

W dziale 900 wprowadza się plan dochodów w kwocie  25.200,00 zł, z tego: 

1) w rozdziale  90005 w par. 2710 w kwocie 18.000,00 zł dotację celową otrzymaną           

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu 

Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu 

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” – ta 

kwota zwiększy wydatki bieżące plus kwota wkładu własnego w rozdziale 90095 w  

par. 2700 w kwocie 2.400,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, jako wkład 

własny Stowarzyszenia ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy Tulipan w 

Gostyninie w realizacji zadania pn. "Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego TULIPAN w Gostyninie”, 

2) w rozdziale  90005 w par. 2710 w kwocie 4.800,00 zł  dotację celową otrzymaną z 

tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa 

Mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadań na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych z terenu 

województwa mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 118/19 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia  9 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia przez 

Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców  MAZOWSZE 2019”. 

 Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

 w dziale 900 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90095 w kwocie 15.000,00 zł,  

z tego: 

1) w kwocie 5.000,00 zł w par. 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, jako wkład 

własny Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy BRATOSZEWO w Gostyninie 

w realizacji zadania pn. "Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie”, 

2) o kwotę 10.000,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województwa 

Mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadań na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych z terenu 

województwa mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 118/19 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia  9 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia przez 

Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców  MAZOWSZE 2019”. 

Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

 w rozdziale 75023 zwiększa się w łącznej kwocie 16.500,00 zł wydatki na zakup 

materiałów i wyposażenia, ta kwota będzie przeznaczona na zakup programu 

komputerowego do ewidencji majątku gminnego w kwocie 15.000,00 zł. i kwota 

1.500,00 zł. na zakup środka niepalnego do pomieszczeń ratusza. Została wydana 

decyzja przez Państwową Straż Pożarną odnośnie pomalowania drewnianych elementów 

środkiem niepalnym.  

 



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Na potrzeby Wydziału Komunalnego musimy zamówić 

program, który niestety ma dużą wartość, ale jest on niezwykle istotny dla potrzeb urzędu, 

ponieważ musimy prowadzić ewidencję. 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - W tym programie prowadzi się ewidencję wieczystego 

użytkowania, ewidencję wszystkich naszych gruntów, budynków, także program ten jest niezbędny 

do codziennej pracy wydziału.   

 w rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i 

wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w 

mieście – jak wiecie Państwo prowadzona jest inwestycja budowy tego monitoringu, 

wyposażenie pomieszczenia w meble biurowe nie było objęte zamówieniem – we 

własnym zakresie urząd musi to wyposażenie zakupić i na ten cel kwota 5.000,00 zł.    

 w rozdziale 80101  zwiększa się o kwotę o kwotę 5.200,00 zł wydatki na zakup usług 

pozostałych w Szkole Podstawowej nr 1 – związane jest to z montażem zasuw 

burzowych na istniejącej kanalizacji. W czerwcu po ulewie doszło do zalania 

pomieszczeń.   

 w rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł dotację podmiotową dla 

Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową – utworzenie chóru miejskiego 

przy MCK.  

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chciałbym zgłosić jeszcze jedną autopoprawkę na kwote 

3.000,00 zł. na renowację fontanny, gospodarskim sposobem. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  Czyli tutaj gdzie jest kwota 11.000,00 zł. 

zmieniamy na 14.000,00 zł., z uzupełnieniem, że na funkcjonowanie chóru miejskiego oraz kwestii 

modernizacji fontanny?    

 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Tak 11.000,00 zł. na utworzenie chóru oraz 3.000,00 zł. 

na modernizację fontanny. Jeszcze nie dopowiedziałam Państwu o dwóch zadaniach 

inwestycyjnych, które są zwiększane, były wcześniej wprowadzone do budżetu, ale okazało się, że 

są za małe kwoty na te zadania, a mianowicie: „adaptacja pomieszczeń na węzły cieplne w 

budynkach fili Szkoły Podstawowej Nr 1”  - potrzeba zwiększenia o 34.200,00 zł. oraz  

„dostosowanie do przepisów PPOŻ Sali gimnastycznej fili Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. 

Wojska Polskiego” potrzeba zwiększenia o kwotę 4.200,00 zł. – zostały zebrane oferty i 

wykonawca czeka na zwiększenie środków, aby jak najszybciej rozpocząć prace i wykonać je w 

trakcie wakacji.        

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czyli należy wprowadzić do uchwały                       

3.000,00 złoty zgłoszone przez Pana Burmistrza, dodać je do poszczególnych kwot, Pani Skarbnik 

należy poprawić kwoty.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę wraz z wprowadzoną 

autopoprawką – treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 9: Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, 

Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, 

Szulczewski Arkadiusz, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 



Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 95/XII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 4  

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 

grudnia  2018 toku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, oprócz zmian, których 

dokonujemy poprzednią uchwałą, również w WPF dokonujemy zmian wprowadzonych 

zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 69 z dnia 28 czerwca, które głownie zwiększa plan 

dochodów  i wydatków o kwotę 217.624,00 zł., są to środki z dotacji na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej, które dotyczą dotacji przyznanej na wyposażenie szkół w 

podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 90.774,00 zł. oraz 

dofinasowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” w kwocie 126.850,00 zł. Również tym zarządzeniem  przeniesiono 

wydatki w kwocie 23,00 zł., rozwiązana została rezerwa celowa w kwocie 16.200,00 zł.  na 

wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zwiększono z rezerwy ogólnej o kwotę 1.800,00 zł. na zakupy związane z utrzymaniem 

zieleni. Dodam, że w objaśnieniach do WPF zgłoszona autopoprawka w poprzedniej 

uchwale odpowiednio poprawi kwoty wydatków ogółem, wydatków bieżących, przychody, 

wynik budżetu, wolne środki.      

 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Odczytał uchwałę – treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco: 

 

Za – 9: Chojecka – Dinić Emilia, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, 

Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, 

Szulczewski Arkadiusz, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 96/XII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Do punktu 5  

Sprawy Różne.  

Radny Stanisław Lewandowski – Mam pytanie do Pani Skarbnik – w związku z 

występem Pani Katarzyny Szczot na Jarmarku chciałbym poznać kwotę z Vat za występ i 

kto za to zapłacił? 



 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – MCK. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jeśli będzie taka możliwość podania kwoty, to 

przekażemy informację, chodzi o to, że są pewne klauzule.   

 

Radny Stanisław Lewandowski – Drugie pytanie dotyczy fontanny, czy możemy nakreślić 

horyzont czasowy? 

 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Najbliższy czas. 

 

Do punktu 6  

 

Zamknięcie obrad.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam obrady XII nadzwyczajnej sesji 

Rady Miejskiej VIII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.  

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

        Andrzej Hubert Reder  

 

 

 

 

 

  
  


