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

z dnia 12 sierpnia 2021r.

Stan – 15
Obecni – 12

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  XXXVI  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
Zastępcę Burmistrza Panią Halinę Fijałkowska, witam Skarbnika Miejskiego Panią Bożenę
Sokołowską,  Sekretarza  Miejskiego  Panią  Hannę  Adamską,  witam  adwokata  Konrada
Wypycha, 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- 12:  Bryłka Katarzyna, Chojecka- Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder
Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad  sesji został przyjęty.

Porządek sesji:



1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie 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. 

Do punktu 3

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Szanowni  Państwo Pan  Burmistrz  poprosił  o
zwołanie  sesji  nadzwyczajnej,  głównie  w  celu  wprowadzenia  pozyskanych  środków  i
rozpoczęcie realizację niektórych zadań.  
Dochody  budżetu  zwiększa  się  o  kwotę  272.445,00  zł. Ustala  się  dochody  budżetu  w
łącznej kwocie 90.111.300,92 zł:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203.227,00 zł do kwoty 83.606.457,92 zł.
2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 69.218,00 zł do kwoty 6.504.843,00 zł.

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 66.887,87 zł i zwiększa się o kwotę 415.235,87 zł.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 97.911.214,03 zł:

1. wydatki  bieżące  zmniejsza  się  o  kwotę  66.887,87  zł i  zwiększa  się  o  kwotę
270.114,87 zł.

2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 145.121,00 zł 
W § 3 ust. 1  deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 75.903,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami,  które  zostały  wymienione  w ust.  3  niniejszej  uchwały  w poszczególnych
punktach.
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 75.903,00 zł. 

Jeśli chodzi o zmiany w dochodach, tak jak wspomniała głownie dotyczą one pozyskanych
środków,  część  zwiększamy  z  tytułu  dochodów  ponadplanowych,  jakie  pojawiły  się  w
budżecie.

W dziale 756 o kwotę 117.153,71 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych;
W dziale 801 dokonuje się następujące zmiany:

a. o kwotę 4.640,00 zł zwiększa wpływy z różnych dochodów na podstawie Umowy nr
34/KFS/2021 z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie o finansowanie działań
obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkola nr 2;

b. o kwotę 3.360,00 zł zwiększa wpływy z różnych dochodów na podstawie Umowy nr
33/KFS/2021 z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie o finansowanie działań
obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkola nr 4;

c. kwotę 28.510,00 zł  zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące  realizowane  na  podstawie porozumień  (umów)  między  jednostkami
samorządu  terytorialnego  na  podstawie  pozyskanej  informacji  o  przyznaniu
dofinansowania na realizację programu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w



Przedszkolu  nr  2  –  tutaj  chciałam  zgłosić  poprawkę  ponieważ  jest  zapis  z
„Oddziałem Integracyjnym”, a powinno być z „Oddziałami Integracyjnymi”  

W dziale  851 o  kwotę 8.676,29 zł  zwiększa wpływy z różnych dochodów o środki na
dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID – 19; 
W dziale 852 o kwotę 2.500 zł zwiększa wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
W dziale 900 dokonuje się następujące zmiany:
a. kwotę  30.000,00,  zł  zwiększa  się środki  otrzymane  od  pozostałych  jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze”
–  Pan  Burmistrz  podpisał  porozumienie  z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony
Środowiska na utworzenie punku w urzędzie i ten punkt przyjmuje wnioski od naszych
mieszkańców, którzy chcą się ubiegać o dofinasowanie na wymianę źródeł ciepła. 

b. o  kwotę  8.387,00  zł  zwiększa  się  środki  otrzymane  od  pozostałych  jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych  zwiększa  się  na  podstawie  Uchwały
Zarządu  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w
Warszawie „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021
roku;

Dochody majątkowe Budżetu Miasta:
W dziale 600  zwiększa się o kwotę 61.930,00 zł tj.  o środki otrzymane z państwowego
funduszu  celowego  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  kosztów realizacji  inwestycji  i
zakupów  inwestycyjnych  jednostek  sektora  finansów  publicznych,  na  podstawie
zatwierdzonej  przez  Premiera  RP  listy  zadań  rekomendowanych  przez  Wojewodę
Mazowieckiego  do  dofinansowania  ze  środków  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg
zadania  pn.  „Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  1  przejściu  dla  pieszych  w
Gostyninie na ul. Rynek 26 na drodze nr 140190W”;
W  dziale  852 o  kwotę  7.288,00  zł  zwiększa  się  wpływy  ze  sprzedaży  składników
majątkowych – pochodzą ze sprzedaży zlikwidowanego samochodu w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej, który był głównie wykorzystywany do  dowozu posiłków do jadłodajni
miejskiej. 
Wydatki bieżące budżetu Miasta:
W rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany: 

a) kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
b) kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki;

W rozdziale 75023 o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych; 
W  rozdziale  80104 o  kwotę  88.938,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
remontowych  w  Przedszkolu  nr  2  na  realizację  programu  pn.  „Likwidacja  barier
architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez
przebudowę  łazienki  oraz  wymianę  drzwi  wejściowych  do  budynku”  –  wkład  własny
60.428,00 zł. i dofinasowanie 28.510,00 zł. Będzie przebudowywana łazienka oraz zostaną
wymienione drzwi wejściowe do budynku przedszkola. 
W rozdziale 80195  dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków na realizację w
szkołach podstawowych projektu pn. “Przyszłość zaczyna się dziś”, zwiększamy o kwotę



20.074,00 zł.,  wydatki  na wynagrodzenia i  składki   od nich naliczane – będzie to nasz
finansowy wkład, jednakże są to koszty, które są kosztami niekwalifikowanymi.  
W rozdziale 85219 o kwotę 15.828,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe
pracowników MOPS – odchodzą 4 panie na emeryturę, w budżecie była utworzona rezerwa
w kwocie 114.000,00 zł. na ten cel, rezerwa została rozwiązana, nie mniej okazało się po
ponownym przeliczeniu poborów i po regulacjach, które obejmują jeszcze dwa miesiące dla
tych 4 osób jest odprawa sześciomiesięczna, w związku z tym takie zwiększenie.    
W rozdziale  85504 o  kwotę  59.200,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług  przez
jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – dotyczy
to zapłaty za pobyt dzieci w placówkach
W rozdziale  90005 wprowadza się w kwocie 30.000,00 zł plan wydatków na realizację
programu „Czyste powietrze”, z tego;

a. o kwotę 1.368,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
b. o kwotę 194,00 zł wydatki na składki na Fundusz pracy; 
c. o kwotę 7.938,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe; 
d. o kwotę 14.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia; 
e. o kwotę 500,00 zł wydatki na zakup środków żywności;
f. o kwotę 6.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
W  rozdziale  90015  o  kwotę  30.000,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych – kwota przeznaczona będzie na zapłatę za wykonaną usługę pozyskania i
sprzedaży  białych  certyfikatów,  które  uzyskaliśmy  po  modernizacji  oświetlenia
ulicznego, dostaniemy środki z tego tytułu, ponieważ certyfikaty zostały sprzedane na
giełdzie towarowej,  około 150.000,00 zł. i jest to wynagrodzenie za usługę pozyskania
certyfikatów i ich sprzedaży. 

W rozdziale 90026 o kwotę 8.387,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.
„Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021 roku” – zakup
usług pozostałych.
Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
W rozdziale  60016  wprowadza  się  do  Załącznika  nr  11  do  Uchwały  Budżetowej  pn.
Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  w  2021  roku  nieobjęte  wykazem  przedsięwzięć  do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  zadanie  inwestycyjne  pn.  “Poprawa  bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek 26 na drodze nr
140190W” . Pozyskano środki na to zadanie w kwocie 61.930,00 ł. i wkład własny wynosi
15.482,00 zł.   
W rozdziale 92695 o kwotę 67.709,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja
Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Gostyninie”  –  ta  kwota  jest  niezbędna  na
wykonanie dodatkowego odwodnienia boiska, może Pan Burmistrz zabierze głos w tym
temacie.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – W skutek nawałnic, które przeszły przez Gostynin,
okazała się, że zaprojektowany drenaż nie do końca zdał egzamin. Nawałnica spowodowała,
że woda nie odpłynęła tak jak powinna. Podjęliśmy decyzją, aby wzdłuż bocznej linii boiska
wykonać dodatkowe odwodnienie, wydaje się to bardzo zasadne. Na szczęście zdarzenie
miało miejsce jeszcze przed układaniem sztucznej nawierzchni, więc udało się to wykonać
wcześniej. 



Radny Stanisław Wróblewski –  W załączniku nr 4 jest  nazwa zadania inwestycyjnego
„Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji” jest tam
kwota 153.000,00 zł., co kryje się pod tą nazwą, bo jest dla mnie mało jasna? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Pozyskaliśmy środki na wykonanie dokumentacji
na modernizację kina.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  Grzegorz Raciborski  –  Pani  Skarbnik  chodzi  o
wydatki  bieżące budżetu miasta,  w rozdziale 75023 o kwotę 10.000,00 zł.  zwiększa się
wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Są to wydatki w paragrafie w którym opłacamy
telefony,  intranet,  przesył  sygnału  z  ul.  Parkowej  do  głównego  budynku.  Po  analizie
wydatków okazuje się, że była zaplanowana za mała kwota  przy projekcie budżetu.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Raciborski  –  Ile  płacimy  za  usługi
telekomunikacyjne rocznie? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – W tej chwili nie powiem, nie pamiętam. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Podamy telefonicznie jutro. 

Radny Stanisław Wróblewski  –  W rozdziale  85195 dokonuje  się  zmiany o  kwotę,  aż
76 zł. , to zwiększone wydatki na wynagrodzenia osobowe?  

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Tak,  przenosimy,  bo  rozliczamy  od  jednego
dowozu, jeden dowóz jeśli chodzi o wystąpienie w wnioskiem o zwrot kosztów wyliczamy,
nie wiedzieliśmy ile tych dowozów będzie w miesiącu, była przyjęta szacunkowa kwota. 

Radny Stanisław Wróblewski – Bo to mała kwota.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  -  Tak,  tylko  do  przeniesienia.  Środki,  które
zwiększamy wpływają nam po złożeniu wniosku, wcześniej zabezpieczyliśmy z własnych
środków, teraz już będziemy zwiększać, bo  koszty  są i nie można ich wyliczyć na już, są
ruchome. Nie ma stałej kwoty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Odczytał treść uchwały, która stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12:  Bryłka Katarzyna, Chojecka- Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder
Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0



Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA Nr  264/XXXVI/2021  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie   została  podjęta  i
stanowi załącznik do protokołu.  
 
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  – Oprócz  zmian,  które  wprowadzamy  w  WPF
poprzednią uchwałą, były również dokonane zmiany  w budżecie Zarządzeniem Burmistrza
z  dnia  30  czerwca  2021  roku  i  Zarządzeniem  z  dnia  5  sierpnia  2021  roku.  Głównie
zwiększamy  dochody  i  wydatki  z  tytułu  dotacji  celowych,  również  przy  okazji  były
dokonywane  drobne  przeniesienia  na  wniosek  naczelników,  pracowników  urzędu,  bądź
kierowników i dyrektorów naszych jednostek.   

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Odczytał treść uchwały, która stanowi
załącznik do protokołu w wersji papierowej. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 12:  Bryłka Katarzyna, Chojecka- Dinić Emilia,  Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski  Grzegorz,  Reder
Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

UCHWAŁA Nr  265/XXXVI/2021  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie   została  podjęta  i
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 5 

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  – Czy  w  sprawach  różnych  ktoś
chciałbym zabrać głos?

Radny Czesław Jaśkiewicz –  Spółdzielnia  Polam składała  wniosek o zmianę w planie
zagospodarowania  przestrzennego,  chodzi  o  działkę  przy  dawnych zabudowaniach Pana
Sobierajskiego – okazuje się, że ten wniosek nie został w ogólne rozpatrzony.  



Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – W tym roku? Pierwsze słyszę, kiedy to było?

Radny Czesław Jaśkiewicz – Dokładnie nie wiem, ale w tym roku.

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Jeśli złożyli wniosek, to na pewno otrzymali
informacje w jaki sposób został rozpatrzony.

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Sprawdzimy to, ale to na pewno w tym roku?

Radny Czesław Jaśkiewicz – Tak.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Panie Burmistrzu wydaje mi się, że
cały czas źle działa przejście aktywne dla pieszych na przedłużeniu ulicy Kościuszki, działa
to dość przypadkowo. Nawet jeśli lampki się świecą, to wydaje mi się, że są dużo słabiej
widoczne niż na ul Zamkowej i 3-go Maja. Wiem, że kiedyś już państwo radni o to pytali,
Pan  Banasiak  odpowiadał,  że  były  telefony  do  wykonawcy,  jakieś  pismo,  może  trzeba
trochę bardziej energicznie, bo gdy skończy się gwarancja zostaniemy z tym problemem
zupełnie sami sobie, a wydaje mi się, że powoli ta gwarancja będzie dobiegać końca.  Mam
też wrażenie,  że  po burzach znowu rozregulowało się  oświetlenie  w rejonie  obwodnicy
18-go Stycznia, może należy znowu zainterweniować. 

Do punktu 6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Zamykam  obrady  XXXVI
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Andrzej Hubert  Reder 


