
 Protokół Nr XIII/2019 

z posiedzenia XIII sesji nadzwyczajnej  Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji 

z dnia 29 sierpnia  2019 r. 

 

Stan – 15 

Obecni – 9 

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

17:50. 

 

Do punktu 1 

Otwarcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – 27 sierpnia wpłynął wniosek  Pana Burmistrza 

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

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

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

Kalinowskiego,  witam Panią Wiceburmistrz Halinę Fijałkowską, witam Panią Skarbnik Bożenę 

Sokołowską, witam Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Panią Paulinę 

Toruniewską, 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: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak 

Anna, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

Porządek obrad został przyjęty.  

 

Porządek sesji:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 



3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Gostynina 

projektu konkursowego pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014/2020, Oś Priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałanie 10.1.1  Edukacja ogólna.  

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

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

28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad.    

 

Do punktu 3 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Gostynina 

projektu konkursowego pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014/2020, Oś Priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.0 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałanie 10.1.1  Edukacja ogólna.  

 

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska  - 

Decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, otrzymaliśmy dofinansowanie 

na projekt „Przyszłość zaczyna się dziś”. Jest to projekt  dofinansowany ze środków będących w 

dyspozycji budżetu Unii Europejskiej. Jest to program edukacyjny, skierowany do 3 naszych Szkół 

Podstawowych, do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5. 

W ramach tego projektu nasza grupa docelowa to 236 uczniów i 34 nauczycieli. Jeżeli chodzi o 

nauczycieli, to będą oni objęci szkoleniami z różnorodnej tematyki, po szkoleniach zdobędą 

kompetencje, aby mogli dalej kształcić dzieci już od drugiego semestru. Uczniowie będą korzystać 

z zajęć zarówno wyrównawczych, jak i  rozwijających swoje kompetencje. Jeżeli chodzi o blogi 

tematyczne, które zaproponowaliśmy we winsoku o dofinansowanie w ramach tego projektu, to 

uczniowie którzy mają kłopoty z matematyki, będą uczęszczać na zajęcia wyrównawcze z 

matematyki, będą również korzystać z zajęć rozwijających z programowania i robotyki. Jeżeli 

chodzi o uczniów, którzy będą wyrównywać swoją wiedzę z języka angielskiego, to oni będą dalej 

rozwijać kompetencje z zajęć  przyrodniczych, jeśli chodzi o klasy I-III, to będą to zajęcia 

przyrodnicze, natomiast w przypadku uczniów klas IV-VIII, to będą to zajęcia w ramach tzw. koła 

przyrodniczego  i będą to elementy z biologii, fizyki, chemii, geografii, czyli przedmioty ścisłe, 

które dzieciom sprawiają najwięcej kłopotu. Wśród grupy 136 uczniów znajduje się 57 uczniów, 

którzy są dotknięci niepełnosprawnością, bądź jakimiś dysfunkcjami, które są potwierdzone 

orzeczeniem  z poradni psychologiczno-pedagogicznej i te dzieci będą objęte dodatkowo zajęciami 

z logopedii: jest to 27 osób i 30 uczniów zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Budżet projektu to 

1.028.108,69 zł. całość, kwota dofinansowania 948.796,19 zł., natomiast wkład własny finansowy 



nie istnieje, jest jedynie wkład własny pozafinansowy, który stanowi stawka, jaką mamy przyjętą 

uchwałą Rady Miejskiej z listopada ubiegłego roku, stawka, która mówi o cenie wynajmu sali 

lekcyjnej. Do 50 m² wynajem sali lekcyjnej,  to kwota 25 zł za godzinę, natomiast powyżej 50 m², 

to 35 złoty, sala do zajęć komputerowych – 50 zł.  Na podstawie ilości zaplanowanych godzin 

dydaktycznych, wyliczamy wkład własny. Finansowego wkładu nie planujemy, chyba że coś zmieni 

się drastycznie w projekcie, takie stawki planowaliśmy, nawet zakładaliśmy stawkę za godzinę dla 

nauczyciela, który będzie prowadził z dziećmi zajęcia zawyżoną, ponieważ przewidywaliśmy 

ewentualne podwyżki stawek dla nauczycieli, więc mamy zaplanowane 56 zł.  za godzinę lekcyjną 

dla nauczyciela. W projekcie bardzo dużo pieniędzy jest przeznaczonych na doposażenie placówek. 

Będą to pomoce dydaktyczne, a także  będzie to doposażenie, które stanowi środek trwały i 

doposażenie, które takiego środka trwałego nie stanowi.  Jeżeli chodzi o pomoce dydaktyczne  

niestanowiące środka trwałego, to kwota 431.287,89 zł, a jeśli chodzi o pozostałe pomoce 

dydaktyczne i doposażenie, to kwota 48.921,56 zł. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, 

pierwsze półrocze tego roku szkolnego, to czas kiedy zaplanowaliśmy zakup doposażenia, 

przeprowadzenie przetargu, zapytań ofertowych, czyli cała procedura zgodna z Ustawą o 

zamówieniach publicznych i przeszkolenie nauczycieli z rekrutowaniem uczniów i nauczycieli. Od 

początku drugiego semestru tego roku szkolnego,  zaplanowaliśmy zajęcia dydaktyczne  z dziećmi, 

aż do końca roku szkolnego i cały następny rok.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Jak to wygląda w proporcjach – wydatki 

rzeczowe i wydatki osobowe?  

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska  - 

Jeżeli chodzi o doposażenie do szkół, to tak jak powiedziałam, będzie to prawie 500.000,00 

zł., a jeśli chodzi o wypłaty dla nauczycieli, tych, którzy będą prowadzili zajęcia, to na rok 

2020, mówię o roku budżetowym, zaplanowaliśmy kwotę 152.208,00 zł.  a na rok 2021 

kwotę 84.672,00 zł. Jest jeszcze kwota, którą przeznaczamy na szkolenia nauczycieli – w 

roku 2019 jest to kwota 9.000,00 zł, w roku 2020 jest to 12.000,00 zł. Oczywiście jest 

jeszcze kadra zarządzająca, ale są to tzw. koszty pośrednie, wyliczone od kosztów 

bezpośrednich. Koszty bezpośrednie, to wynagrodzenia  nauczycieli prowadzących zajęcia, 

doposażenie, szkolenia nauczycieli i od tej wartości wyliczamy koszty pośrednie i jest to 

25% - będzie to wynagrodzenie dla koordynatorów projektu, dla osób w urzędzie, które 

będą się zajmowały zamówieniami publicznymi, księgowością, rozliczeniami itd. Koszty 

pośrednie również są wydatkowane na doposażenie biur projektu. Biura projektu będą trzy,  

w każdej szkole będzie znajdować się biuro projektu, każda szkoła będzie miała powołana 

koordynatora merytorycznego i on będzie odpowiadał za działania, które w danej placówce 

będą się odbywać, natomiast w urzędzie będziemy koordynować całość, rozliczać, składać 

wnioski o płatność.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – A czy uczniowie otrzymają darmowe 

podręczniki, czy przybory? 

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska  - 

Tak, będą darmowe podręczniki. W kosztach bezpośrednich najpierw odmówiono nam  



umieszczenia podręczników do j. angielskiego, ponieważ Unia Europejska traktuje te 

podręczniki w inny sposób, niż pozostałe, ale włożyliśmy je w koszty tzw. materiałów 

eksploatacyjnych do prowadzenia zajęć i one się znalazły w budżecie. Będą też zakupione 

pomoce, które nauczyciele będą mieli w pracowniach i dzieci również będą korzystać z tych 

pomocy dydaktycznych.  Zostanie zakupiony również sprzęt komputerowy, smartfony z 

aplikacjami, drony na zajęcia z robotyki, stąd prawie 500.000,00 zł. na doposażenie. W 

Szkole Podstawowej Nr 5, planowaliśmy pracownię do j. angielskiego, aby ćwiczyć 

umiejętności komunikowania się, ale ten koszt został na etapie oceny merytorycznej 

odrzucony, natomiast zwróciłam się z prośbą do jednostki wdrażającej, aby ten koszt 

zamienić i uzyskaliśmy zgodę na stworzenie i doposażenie w SP5 pracowni do fizyki – taka 

pracownia zostanie stworzona za 30.000,00 zł. i będą mogli z niej korzystać zarówno 

uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu, ale także uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 1 i nr 3.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  A kwestia posiłków dla dzieci? 

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Paulina Toruniewska  - Dla 

uczniów nie są przewidziane posiłki, natomiast podczas szkoleń nauczycieli jeśli szkolenia 

będą trwały powyżej 8 godzin, a takie będą np. z robotyki i programowania, to wówczas są 

zabezpieczone środki  na posiłki.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowano następując:  

Za – 9: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak 

Anna, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 97/XIII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4  

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo, w związku z tym, że otrzymaliśmy 

dofinansowanie na realizację projektu - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i 

rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1  Edukacja ogólna została podpisana umowa, 

wprowadzamy również środki na realizację tego projektu  do budżetu i w tym momencie chciałam 

zgłosić zmiany do pierwszego projektu. W uchwale zmieniającej dokujemy zmian, zarówno po 

stronie planu dochodów jak i po stronie wydatków budżetowych, w tym dochodów bieżących i 

dochodów majątkowych  oraz wydatków bieżących i majątkowych. W związku z tym, że zachodzi 

konieczność  zwiększenia kwoty za usługę odbioru odpadów komunalnych, zmianie ulega § 10 

Uchwały Budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „dochody pochodzące z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.292.429,00 zł. oraz wydatki w kwocie 



3.441.089,00 zł. na  pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi”.  

Dochody bieżące budżetu Miasta: 

w dziale 801 zwiększa się o kwotę 568.946,50 zł dochody z tytułu dotacji celowej na 

realizację projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś", współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, 

Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja 

ogólna RPO WM na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14b716/18 

o dofinansowanie projektu pn. “Przyszłość zaczyna się dziś” podpisanej pomiędzy 

Województwem Mazowieckiem reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, w tym: 

o kwotę 445.372,89 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

o kwotę 123.573,61 zł ze środków budżetu państwa. 

Dochody majątkowe Budżetu Miasta: 

w dziale 801 zwiększa się kwotę 48.921,56 zł na realizację projektu pn. "Przyszłość 

zaczyna się dziś", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 

„Kształcenie I rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna RPO 

WM na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14b716/18 o 

dofinansowanie projektu “Przyszłość zaczyna się dziś” podpisanej pomiędzy  

Województwem Mazowieckiem reprezentowanym  przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego. 

Wydatki bieżące budżetu Miasta: 

w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zakup usług 
pozostałych), 

w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł, na wydatki związane z 
administracją miasta (zakup usług pozostałych), 

w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 10.100,00 wydatki w Szkole Podstawowej nr 3, z 
tego o kwotę 3.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.500,00 zł zakup 
usług pozostałych – wykonanie sztandaru kwota 3.000,00 zł. i 3.500,00 zł. na 
przewóz obiadów do budynku przy ul. Wojska Poleskiego 23.  

w rozdziale 80195 dokonuje się następujące zmiany: 



1) przenosi się środki w kwocie 10.443,70 zł w ramach środków UE przyznanych 
na realizację Projektu pn. "Moje pasje – moją przyszłością" realizowanego w 
ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne – 
współpraca szkół, w tym z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń w kwocie 10.243,70 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 
200,00 zł (krajowe podróże służbowe) na zakup materiałów i wyposażenia. 
Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

2) zwiększa się o kwotę 568.946,50 zł  wydatki na realizację w szkołach 
podstawowych  projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" (o kwotę 
103.570,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – obsługa biura i 
koordynatorów  merytorycznych projektu i o kwotę 465.376,50 zł pozostałe 
wydatki, w ramach przyznanego dofinansowania ze środków UE i budżetu 
państwa – zakup pomocy dydaktycznych, które nie stanowią środków 
trwałych oraz na szkolenia nauczycieli i zakupy materiałów eksploatacyjnych.  

w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 145.800,00 zł wydatki na zakup usługi związanej 
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Nastąpiła sytuacja, że firma w której zakupiliśmy taką usługę zwróciła się do Pana 
Burmistrza o zwiększenie wartości tego kontraktu  - miesięcznie będzie to kwota 
48.600,00 zł., od 1 września. Firma postawiła nas pod ścianą, były prowadzone 
negocjacje  z   firmą, proponowane były dużo niższe kwoty, ale nie wyrażała na to 
zgody, przedstawiła ostatecznie kalkulację  zwiększenia kosztów i zapadła decyzja o 
zwiększeniu kwoty. Do końca tego roku będzie potrzebna kwota  145.800,00 zł.  

W rozdziale 90015 zmniejsza się w o łączną kwotę 164.400,00 zł wydatki związane z 
oświetleniem ulic, w tym: 

1) o kwotę 13.600,00 zł zakup usług remontowych, 

2) o kwotę 150.800,00 zł zakup usług pozostałych. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska - Chciałam jeszcze zgłosić błąd w uzasadnieniu 

w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł. na wydatki związane z 

„administracją miasta”, a nie z „promocją miasta”.  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Odnośnie odbioru odpadów, to tak jak Pani Skarbnik 

wspomniała, firma wystąpiła do mnie z wnioskiem o zwiększenie kontraktu, argumentując 

to głównie tym, że w zawiązku z tym, iż miasto zakupiło i przekazało za pomocą porozumień 

do różnych  zarządców nieruchomości pojemniki, plan logistyczny firmy, która odbiera 

odpady zwiększył koszty. Długo negocjowaliśmy, rozmawialiśmy i wstrzymywaliśmy się od 

tej decyzji, ale wybraliśmy uważamy mniejsze zło, bo w konsekwencji mogło to 

doprowadzić do pewnego paraliżu  w odbiorze śmieci. Umowa zobowiązuje nas z firmą do 

końca 2020 roku, więc myślę, że najlepszym wyjściem w tej trudnej sytuacji było 



zwiększenie tego kontraktu. Kontaktowałem się również z innymi samorządami na terenie 

Województwa Mazowieckiego, przykład Sierpca, tam stawki wynoszą 24 zł. i 48 zł., więc są 

zdecydowanie wyższe, dodam, że Sierpc posiada własne składowisko. Moja decyzja, jest 

uwarunkowana decyzją Państwa, czy Państwo przeniesiecie środki z oświetlenia na śmieci, 

bo jeśli nie, od 1 września będziemy mieli problem.    

Radna Anna Wysokińska  - Pani Skarbnik mówiła o kwocie 3.000,00 zł. na sztandar dla SP3, 

czy to jest dofinansowanie?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Dofinansowanie.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Była pozycja – dowóz 

wyżywienia ze szkoły do szkoły i to jest kwota około 3.000,00 zł.?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Tak, kwota 3.500,00 zł., do końca tego roku.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – Rozumiem, że chodzi o obiady, 

które dowozi się z kuchni między szkołami? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Tak, do budynku po byłym Gimnazjum.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Pani Skarbnik, ile będzie nas kosztował problem 

odpadów, ile wydamy szacunkowo  w roku 2019?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – 3.441.000,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –   Ale proszę podać różnicę między planem 

dochodów, a wydatków.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Jeśli chodzi o różnicę między planem dochodów, a planem 

wydatków, to jest to kwota około 1.150.000,00 zł., ale według złożonych deklaracji i miesięcznych 

analiz, szacuje się, że w tym roku około 1.300.000,00 zł. będziemy dopłacać przy tej stawce, która 

obecnie obowiązuje.       

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Rozumiem, ale gdyby to miało tak pozostać to na 

rok 2020 jaka byłaby to kwota, załóżmy że nie podnosimy stawki, zwiększyliśmy teraz kontrakt 

firmie i ile byśmy musieli wydać? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Około 4.000.000,00 zł. na przyszły rok, około 4.000.000,00 

zł. będzie nas kosztował sam odbiór, a do tego są jeszcze koszty administracji.   



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Ile wydaliśmy w sumie na zakup pojemników? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Ponad 100.000,00 zł., dokładnie w tej chwili nie pamiętam, 

ale, pierwsza kwota była 100.000,00 zł., a potem było jeszcze zwiększenie o około 20.000,00 zł.     

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Czyli do 1.300.000,00 zł. trzeba doliczyć               

120.000,00 zł. Problem jest bardzo poważny i wszyscy wiemy, że podwyżki są bolesne, ta która była 

ostatnio różnie została określona – dla jednych była dramatyczna, natomiast widać, że ona 

spowodowała tylko to, że wystąpił efekt ekologiczny, iż Gostynin prawie w 100% segreguje śmieci, 

natomiast efekt finansowy nie wystąpił niestety i z tym  będziemy musieli się dalej mierzyć.  W 

okolicy jesteśmy samorządem, który ma stawki dalej najniższe, przypomnę w gminie wiejskiej 

Gostynin jest to kwota 25,50 zł.  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Ustawodawca zakłada, aby ten system się zbilansował, 

także opłaty pobrane za odbiór  od osób, które są opięte obowiązkiem zapłaty, powinny wystarczyć 

na funkcjonowanie systemu, gmina nie powinna dokładać. 

Radny Czesław Jaśkiewicz – Chciałem zauważyć, że w naszej spółdzielni na ul. Wspólnej ilość 

śmieci według mnie się nie zwiększyła, zwiększyła się ilość pojemników, a firma SUEZ nie jest 

przygotowana do odbioru tych odpadów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Trzeba to obserwować.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Faktycznie, jeśli chodzi o pojemniki, to firma zgłaszała nam  

uwagę, że wolałaby, aby były to tradycyjne dzwony, bo wtedy mają odpowiedni sprzęt, żeby 

podjechać. Ja z kolei uważam, że ten model, który jest teraz zrobiony, jest bardzo wygodny dla 

mieszkańca i myślę, że dla spółdzielni też, ponieważ są duże pojemniki, opisane, więc nie wydaje mi 

się, aby był to problem. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi, upomnienia, że ktoś 

nieprawidłowo segreguje, więc nie jest to rażące.  

Radny Czesław Jaśkiewicz –  Rozmawiałem z odbiorcami odpadów i oni twierdzą, że w Gostyninie 

nie jest źle pod tym kątem. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Temat śmieci na pewno jeszcze powróci, będziemy to 

obserwować i wyciągać wnioski, a następnie przedstawiać Państwu.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowano następując:  

Za – 9: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak 

Anna, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 



Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 98/XIII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 5  

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 

grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Oprócz zmian wprowadzonych uchwałą budżetową, w 

której korygujemy poszczególne pozycje w załączniku nr 1 WPF, zostały wprowadzone zmiany 

Zarządzeniem Nr 85 z dnia 31 lipca 2019 roku Burmistrza Miasta Gostynina. Plan dochodów jak i 

plan wydatków  ogółem został zwiększony o środki pochodzące z dotacji celowych w łącznej kwocie 

38.240, 00 zł. Te środki będą przeznaczone na: 33.110,00 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, o kwotę 

5.130,00 zł. na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi. Przeniesiono z rezerwy wydatki 

w kwocie 15.500,00 zł. z wydatków na oświetlenie ulic na wydatki związane z oczyszczaniem miasta 

kwota 3.000,00 zł. - kwota ta będzie przeznaczona na worki na śmieci do koszy ulicznych, z uwagi 

na to, że wyczerpał się limit, jaki był planowany na ten rok.  Następnie kwota 12.500,00 zł. z 

przeznaczeniem na utrzymanie zieleni – 4.500,00 zł. na zakup usług pozostałych pt: „ochrona 

kasztanowca, pielęgnacja pomników przyrody”, 8.000,00 zł. zakup usług pozostałych „usuwanie 

drzew trudnych z terenów komunalnych i parków”. Z rezerwy ogólnej zostało przeniesione   

5.000,00 zł. w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ta kwota będzie przeznaczona na 

doświetlenie punktów Opiekuna Dziennego, które wynika z przeglądów. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do uchwały.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder odczytał treść uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowano następując:  

Za – 9: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak 

Anna, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 99/XIII/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 6  

Sprawy różne.  



Radny Stanisław Lewandowski – Mam pytanie do Pana Burmistrza, czy jest przewidziany 
termin rozpoczęcia napraw w podmurówce  w Urzędzie Miasta?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jest już podpisana umowa, na dniach zostaną prace 

podjęte przy remoncie.  

Radny Stanisław Lewandowski – A czy na przyszły rok jest przewidziany remont budynku 
Urzędu, który już sądząc optycznie wymaga tego?  

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski –  Wszystko zależy od środków finansowych, ale brane 

jest to pod uwagę.  

 

Do punktu 7 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder  - Zamykam obrady XIII sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                Andrzej Hubert Reder   

 


