
Protokół Nr XXXIV/2021
z posiedzenia nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 10 Czerwca  2021r.

Stan – 15
Obecni – 10

Lista obecności w załączniku.

Obrady rozpoczęto o godzinie 15:30, a zakończono o godzinie 16:00.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Reder-  Do Rady Miejskiej  wpłynął wniosek od
Pana  Burmistrza  o  zwołanie  sesji  nadzwyczajne  –  treść  wniosku stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 
Stwierdzam według  listy  obecności,  że  obrady  będą  prawomocne,  Rada  jest  zdolna  do
podejmowania  uchwał.  Otwieram  XXXIV  nadzwyczajną  sesję  Rady  Miejskiej  VIII
Kadencji. Witam wszystkich serdecznie, Panie i Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą
sesję,  witam  Pana  Burmistrza  Miasta  Gostynina  Pana  Pawła  Kalinowskiego,  witam
Skarbnika Miejskiego Panią Bożenę Sokołowską,  witam Wszystkich Państwa.

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder-  Odczytał porządek posiedzenia sesji.  Czy
do porządku obrad Państwo Radni mają jakieś uwagi bądź wnoszą propozycje zmian ?

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco: 

Za- 9:  Chojecka- Dinić Emilia,  Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak
Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,   Raciborski  Grzegorz,  Reder  Andrzej,
Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad  sesji został przyjęty.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.



3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
4. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  215/XXVIII/2020   Rady  Miejskiej  w

Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2021-2034. 

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad. 

(przybyła Radna Katarzyna Bryłka…)

Do punktu 3 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Szanowni Państwo zaszła konieczność zwołania
sesji nadzwyczajnej pomiędzy  sesjami planowanymi, ponieważ ogłoszony był przetarg na
realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Dzień 4 czerwca był terminem do złożenia ofert  na
realizację tych zdań przez wykonawców i okazało się, że mamy za małe środki w budżecie,
żeby  te  zadania  zrealizować.  Przypomnę,  że  jedno  zadanie  jest  z  dofinasowaniem
Samorządowego  Funduszu Dróg, więc to zadanie musimy zrealizować  do końca roku.
Przy okazji  wprowadziliśmy jeszcze inne zmiany,  które też są pilne.  Zadanie,  które jest
dofinasowane z Funduszu Dróg,  to „Budowa drogi ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze
zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie – etap I”.  Jeśli chodzi o
samą uchwałę, to dokonujemy zmian w dochodach bieżących budżetu oraz w wydatkach
bieżących budżetu i wydatkach majątkowych – częściowo dokonujemy również przeniesień
w wydatkach majątkowych na zadania, które wymagają zwiększenia środków.  
W dochodach:

1) w dziale 700 dokonuje się następujące zmiany:
a) o kwotę 3.176,00 zł zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości;
b) o kwotę 2.759,49 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
2) w dziale 756 o kwotę 160.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego

od osób prawnych; 
3) w dziale 851 dokonuje się następujące zmiany:
a) o kwotę 5.520,52 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów o środki na dowóz do

punktów szczepień przeciwko COVID – 19; 
b) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów na podstawie Decyzji

Wojewody Mazowieckiego,  który  zlecił  nam organizację  punktu  szczepień,  który
będzie zlokalizowany w hali sportowej  i w związku z tym, otrzymaliśmy 5.000,00
zł. na organizację tego punktu.

4) w dziale 854 zwiększa się o kwotę 13.402,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa,  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin  na  podstawie  Decyzji
Wojewody Mazowieckiego nr 80 z dnia 1 czerwca 2021 roku na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

5) w dziale 926 dokonuje się następujące zmiany:
a) o kwotę 16.639,47 zł zwiększa się tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności

wykorzystanych niezgodnie  z  przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur,  o których  mowa  w art. 184  ustawy,  pobranych  nienależnie  lub



w nadmiernej wysokości – została przypisana do zwrotu Mazurowi dotacja pobrana
w nadmiernej wysokości. 

b) o kwotę 1.204,00 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od dotacji. 

Wydatki bieżące budżetu Miasta:
1) w rozdziale 75023 o kwotę 17.884.48 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją

zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego:
a) kwotę 1.245,01 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – ta kwota będzie

przeznaczona na zakup rejestru VAT w związku z nowo utworzoną jednostką, czyli
Przedszkole Nr 1 połączone ze Szkołą nr 5. 

b) kwotę 16.639,47 zł wydatki na zakup usług remontowych – nie wiemy, czy jest to
awaria, ale w budynku Urzędu napływa woda, Pan Burmistrz zwrócił się do MPK
czy nie jest to awaria wodociągu i do PEC czy nie ciepłociągu, nie wiemy jeszcze,
ale być może będziemy ponosić wydatki z tego tytułu.   

2) w rozdziale 85195 o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i
wyposażenia;

3) w  rozdziale  85415  o  kwotę  13.402,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  inne  formy
pomocy dla uczniów ((pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów); 

4) w rozdziale  90095  o  kwotę  12.400,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych.

Wydatki majątkowe budżetu spowodowały, że została zwołana sesja:

1) w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany;
a) o  kwotę  63.913,00  zł  zwiększa  się  przedsięwzięcie  pn.  “Budowa  drogi

gminnej  –  ul.  Hubalczyków  wraz  ze  zjazdami  i  skrzyżowaniami  w
Gostyninie”.  Zmianę  ujęto  w  Wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy Finansowej;

b) o kwotę 165.602,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ul.
Andrzeja  Małkowskiego  wraz  ze  zjazdami,  skrzyżowaniami  i  kanalizacją
deszczową w Gostyninie - etap I”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej;

c) zdejmuje  się  z  Załącznika nr  11 do Uchwały Budżetowej  pn.  Wydatki  na
zadania  inwestycyjne  w  2021  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej, zadanie  inwestycyjne  pn.  “Budowa
chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej
w Gostyninie - projekt budowlany" w kwocie 49.500,00 zł;

2) w  rozdziale  70005 zdejmuje  się  z  wykazu  Przedsięwzięć  do  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  przedsięwzięcie  pn.  „Wykonanie  dokumentacji
budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12” w kwocie 21.000,00
zł. 

Dopowiem jeszcze,  ponieważ mam informację  na  temat  złożonych ofert,  złożyło trzech
wykonawców,  zadanie  jest  podzielone,  czyli  na  budowę  drogi  gminnej  ul.  Andrzeja
Małkowskiego  najwyższa oferta to 984.000,00 zł., a najniższa 839.352,00 zł., w budżecie
mieliśmy  zabezpieczone  673.750,00  zł.  Drugie  zadanie  budowa  drogi  gminnej  ul.
Hubalczyków również ci  sami wykonawcy,  najwyższa oferta 1.594.203,00 zł.,  najniższa
1.377.412,40 zł., a w budżecie było  zabezpieczone 1.313.500,00 zł.  



Radny Tadeusz  Majchrzak –  Można  zapytać  kto  wygrał  przetarg,  czy  jeszcze  jest  to
nierozstrzygnięte?

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Będziemy to rozstrzygać. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Jeśli chodzi o otwarcie ofert, to na pierwszą część
zadania,  czyli  na  ulicę  Małkowskiego  najkorzystniejszą  ofertę  cenową  złożyła  firma
Hydropol,  natomiast  na  drugą  część,  czyli  budowę  ul.  Hubalczyków,  najkorzystniejszą
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych.     

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Myśleliśmy,  że  jeden  wykonawca  będzie
realizował te dwa zadania, ale tak się nie udało.  

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –   Prawdopodobnie  podwykonawcą  firmy  PRD
będzie  Hydropol. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Nie mamy opinii komisji, ponieważ
sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym. Chciałem zapytać, czy podjęcie tej uchwały
spowoduje natychmiastowe podpisanie umowy? 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska-  Tak,  już  jutro  wydział  przystąpi  do  dalszych
czynności, zależy nam, aby zacząć jak najszybciej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  10: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław, Majchrzak Anna,  Majchrzak Tadeusz,  Ozimek Bogdan,   Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0
 
UCHWAŁA NR 254/XXXIV/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w
wersji papierowej.  

Do punktu 4 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020  Rady Miejskiej w Gostyninie z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska- W związku ze zmianami, które zaszły w budżecie
Miasta, również te zmiany zostały ujęte w WPF tą uchwałą i zarządzeniem nr 54/2021 z
dnia 31 maja 2021 roku, którym dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 15.000,00 zł.
pomiędzy  klasyfikacją  budżetową  na  zakup  usług  związanych  z  realizacją  Miejskiego
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Programu
Profilaktyki  Narkomanii.  Również  w  przedsięwzięciach  zwiększono  nakłady  na



poszczególne zadania inwestycyjne, a także w związku z poprzednią uchwałą i podpisaniem
aneksu na modernizację  ul.  Kościelnej  w Gostyninie,  o 15.000,00 zł.  zmniejszono limit
zobowiązań w związku z zawarciem tej umowy.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionej uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-  10: Bryłka  Katarzyna,  Chojecka-  Dinić  Emilia,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski
Stanisław, Majchrzak Anna,  Majchrzak Tadeusz,  Ozimek Bogdan,   Raciborski  Grzegorz,
Reder Andrzej, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0
 
UCHWAŁA NR 255/XXXIV/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w
wersji papierowej. 

Do punktu 5 

Sprawy różne. 

Radny Tadeusz Majchrzak –  Mam pytanie do Pana Burmistrza, czy jest już wyjaśniona
sprawa dotacji 300.000,00 zł., które Urząd Miasta proponuje przenieść na budowę dróg na
Zatorzu? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Cały czas czekamy na informację zwrotną od Pana
Premiera  z  Kancelarii  Premiera,  więc  na  ten  moment  nie  jestem  jeszcze  w  stanie
odpowiedzieć. Gdy się dowiadywaliśmy, to były inne sprawy, ale mam nadzieję, że do sesji
spawa się ostatecznie wyjaśni.      

Do punktu 6 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Zamykam posiedzenie nadzwyczajnej
XXXIV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

       Andrzej Hubert Reder 


