
Protokół Nr XXXII/2016
z posiedzenia XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie VII

kadencji z dnia   
4 kwietnia 2016 roku.

Stan – 15
Obecni –13
Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 18.00,  zakończono o godzinie 18.30.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  – Otwieram  obrady  XXXII  sesji
nadzwyczajnej Rady Miejskiej VII kadencji. Witam Pana Burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam
Wiceburmistrza Pana Pawła Pachniewskiego, witam Panią Skarbnik Bożenę Sokołowską, witam
Panią Sekretarz Hannę Adamską, witam Pana Mecenasa Marcina Brzezińskiego, witam koleżanki i
kolegów Radnych, witam media, pracownice biura rady miejskiej i wszystkich przybyłych. 

Do punktu 2 

Uchwalenie zmian w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – odczytał proponowany porządek sesji. 

Radni nie zgłaszali uwag do porządku. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 13      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 2016.
4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z

dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
5. Zamknięcie obrad. 



Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Głównym powodem zwołania  sesji  nadzwyczajnej  i
dokonania  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  jest  to,  że  zmieniły  się  zasady  dofinansowania
animatorów  sportu  na  Orliku  i  potrzebne  jest  zwiększenie  środków  na  ich  wynagrodzenia.
Proponujemy dokonać zmian w wydatkach budżetu, to znaczy, wydatki budżetu zmniejszą się o
kwotę              13.500,00 zł. i zwiększą się o kwotę  46.270,00 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszą
się o kwotę 13.500,00 zł. i zwiększą się o kwotę 38.270,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększą się o
kwotę 8.000,00 zł. Kwota 13.500,00 zł. pochodzi z przeniesienia wydatków, pomiędzy klasyfikacją
budżetową  w  wydatkach  bieżących  i  pomiędzy  wydatkami  bieżącymi,  a  majątkowymi,  plan
wydatków ogółem zwiększy się o kwotę 32.770,00 zł. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o
kwotę  32.770,00  zł.  do  kwoty  3.282.687,75  zł.  Ten  deficyt  zostaje  pokryty  przychodami,
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.249.917,25 zł. i z wolnych środków w kwocie
32.770,00  zł.  Przychody  po  zmianie  wyniosą  6.521.684,00  zł.,  a  na  te  przychody  składa  się:
5.000.000,00 zł.  -  kwota  kredytu   i  1.521.684,00 zł.  -  kwota  wolnych środków. Jeśli  chodzi  o
uzasadnienie:  w  rozdziale  75022  wydatki  zwiększą  się  o  kwotę  7.500,00  zł.  i  są  to  wydatki
związane z realizacją zadań statutowych, a konkretnie o tą kwotę zwiększą się wydatki na zakup
materiałów i wyposażenia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –  A co to za
materiały?  

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Wpłynął wniosek do Pana Burmistrza o zwiększenie na
zakup trzech komputerów. Następnie w rozdziale 75023 – Administracja, wydatki zwiększą się o
łączną kwotę 25.270,00 zł. w tym: o kwotę 22.770,00 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
i o kwotę 2.500,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a konkretnie, wydatki na
zakup materiałów i  wyposażenia,  z tych środków będą pokrywane materiały eksploatacyjne do
komputerów.  W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta, kwota 8.000,00 zł. dotyczy przeniesienia
wydatków,  które  zostały  zaplanowane  na  zakup  kosiarki  samojezdnej  i  powinno  to  być  w
wydatkach  majątkowych,   ponieważ  jest  to  wydatek  powyżej  3.500,00  zł.  W rozdziale  92601
przenosi się kwotę 5.500,00 zł. z wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników na wydatki
na wynagrodzenia bezosobowe i są to wydatki niezbędne na zabezpieczenie środków i przedłużenie
umowy na animatorów na Orliku, bo do tej pory zawieraliśmy te umowy do końca listopada, a teraz
warunki konkursu określają zawieranie umów do 31 grudnia. 

Radni nie zgłaszali pytań i uwag odnośnie uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 13 Przeciw-0 Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA NR 162/XXXII/2016 rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 4

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Zmienia się kwota deficytu, więc jest obowiązek zmian w
Wieloletniej  Prognozie  Finansowej   i  oprócz  zmian  dokonanych  podjętą  wcześniej  uchwałą,
dostosowujemy jeszcze dochody planu dochodów i wydatków, które zostały zmienione w Uchwale
Budżetowej dwoma zarządzeniami Burmistrza:
* Zarządzenie  nr  39/2016 z 24 marca 2016 roku,  o  kwotę,  która zwiększyła  plan dochodów i
wydatków, czyli  15.232,00 zł., są to środki z dotacji celowej na wymianę urn wyborczych i druga
kwota,  tym  zarządzeniem  z  rezerwy  ogólnej  została  przeniesiona  -  2.813,00  zł.  na  koszty
postępowania sądowego, PION pozwał Gminę Miasta Gostynina, tutaj lepiej wytłumaczy to Pan
Mecenas.

Adwokat Marcin Brzeziński -  Proszę Państwa, jest to sprawa z powództwa PION przeciwko
Gminie Miasta Gostynina o zwrot wpłaconego zabezpieczenia. Sprawa ta toczy się już jakiś czas,
Sąd  w  pierwszej  instancji  wydał  wyrok  niekorzystny  dla  miasta,  stąd  konieczność  wniesienia
apelacji.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska – O jaką kwotę
wnioskuje firma PION?   

Adwokat Marcin Brzeziński -  Jest to kwota około 60.000,00 zł.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Następne zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 41/2016
Burmistrza Miasta Gostynina  z 31 marca 2016 roku, to zarządzenie zostało podjęte na podstawie
otrzymanej informacji o ostatecznych kwotach dotacji, musieliśmy dostosować te kwoty, ponieważ
w uchwalonym budżecie, w niektórych rozdziałach były niższe i dlatego dochody i wydatki zostały
łącznie zwiększone o kwotę 141.600,00 zł., z rezerwy ogólnej zostało przeniesione 20.000,00 zł. na
wydatki  związane  z  funkcjonowaniem  organów  jst.,  a  te  kwoty  dotyczą  planu  wydatków  na
szkolenia- 10.000,00 zł. oraz wydatków  na zakup  materiałów i  wyposażenia ogólnie, czyli np.
zakup papieru.

Radni nie zgłaszali pytań i uwago do projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 13  Przeciw- 0 Wstrzymało się- 0  

UCHWAŁA NR 163/XXXII/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



Do punktu 5

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Zamykam  obrady  XXXII  sesji
nadzwyczajnej rady miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 

Spisała:
Julita Pilichowicz 
 

 


