
PROTOKÓŁ NR XLIX/2022
z posiedzenia XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 12 lipca 2022 r.

Stan  - 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 16:00, a zakończono 16:23.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Otwieram obrady XLIX sesji Rady Miejskiej. Witam Panie i Panów radnych przybyłych na
dzisiejsze  obrady.  Witam  Panią  Wiceburmistrz  Panią  Halinę  Fijałkowską,  witam  Panią
Skarbnik Panią Bożenę Sokołowską, witam Panią Anetę Trojanowską, która zreferuje zmianę
uchwały nr 329 rady Miejskiej. Sesja jest zwołana na wniosek Pani Wiceburmistrz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał wniosek Wiceburmistrz Miasta
o zwołanie sesji nadzwyczajnej – treść wniosku stanowi załącznik do protokołu. Ponieważ ta
sesja zwołana jest głównie w tym celu, ale okazało się, że potrzebna też jest zmiana jeszcze w
jednej uchwale dlatego tutaj obecność Pani Anety i ten projekt, który Państwo otrzymaliście. 

Do punktu 2
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał proponowany porządek obrad. 

Radny Stanisław Wróblewski -  rozumiem, że wniosek Pani Burmistrz dotyczył uchwały
budżetowej. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  tak,  ale  ponieważ  jest  sesja,  to  jak
gdyby.

Radny Stanisław Wróblewski -    zgodnie  z  ustawą o  samorządzie  wnioskodawca musi
wyrazić zgodę na rozbudowanie porządku obrad, czy taka wpłynęła, nie wiem w jakiej formie
powinna wpłynąć?.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – porządek jest tak jak wpłynęły projekty
uchwał. 



Radny Stanisław Wróblewski – ale z tego co słyszałem we wniosku był tylko jeden punkt
wyartykułowany, zmiana uchwały budżetowej. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – tak było formalnie we wniosku, a uzupełnienie
było ustne, prośba do Pana Przewodniczącego, żeby rozszerzył. 

Radny Stanisław Wróblewski – to na drugi raz lepiej, żeby to było pisemne, a nie ustne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – czy jeszcze w sprawie porządku obrad
Państwo radni jakieś wnoszą propozycje zmian. Nie ma, w takim razie przegłosujemy.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za – 12: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski
Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.

Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław.

Wstrzymało się – 0.

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej

w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025.

4. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr  329/XLV/2022  Rady  Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r.  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025.

Inspektor  ds.  Profilaktyki  Uzależnień  Aneta  Trojanowska –  wprowadzane  zmiany  są
bardziej  zmianami technicznymi jest to bardziej uzupełnienie działań wynikających z tego



programu, który jest. Tak jak mówi zapis w pkt. 4 załącznika do tej uchwały nr 329, zmiana
jest:  cel  pierwszy,  w  zadaniu  pierwszym,  czyli  zwiększenie  dostępności  pomocy
terapeutycznej  -  rehabilitacyjnej  dla  osób uzależnionych  i  tu  do  punktu  pierwszego,  jako
formuła  zapisu  się  troszeczkę  zmieniła,  zabrakło  w  tym  zadaniu  opłaty  związane  z
utrzymaniem lokalu, są to opłaty wynikające z tego, że lokal wynajmowany na działalność
dziennego  punktu  wsparcia  osób  uzależnionych  i  ich  rodzin.  Punkt  działa  zwykle  od  15
stycznia do 15 grudnia i te połówki miesięcy zostają i trzeba też zabezpieczyć na to pieniądze,
one są już zabezpieczone w uchwale budżetowej, tylko nie było tego zapisu opłaty związane z
utrzymaniem  lokalu.  To  jest  pierwsza  rzecz.  W  celu  pierwszym,  zadaniu  drugim,  czyli
wspieraniu placówek leczenia uzależnień, wpłynął wniosek z oddziału COTUA z Zalesia, z
prośbą o dofinansowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, które byłyby prowadzone
na oddziale, przez pracowników oddziału. Zmieniła się Pani Kierownik, która zadecydowała,
że oni chcą zrezygnować z doposażenia, a wolą przeznaczyć te środki na wprowadzenie tych
dodatkowych zajęć. Kolejna zmiana w celu drugim, w zadaniu pierwszym, to jest działalność
Miejskiego  Punktu  Wsparcia  Dziennego  Bartek,  też  dopisujemy działania  -  finansowanie
dostępu do Internetu,  przeglądy techniczne budynku, ubezpieczenie majątku,  finansowanie
badań  profilaktycznych pracowników i opłaty za media. To też jest w uchwale budżetowej,
nie było tego zapisu wprost jakby w uchwale, w programie. W celu drogim, zadaniu drugim,
dotyczy  ono  szkoleniu  członków  komisji  i  zwrot  kosztów  za  przejazdy  na  szkolenia,
wykreślamy  zwrot  kosztów  za  przejazdy  na  szkolenia,  ponieważ  nie  możemy  w  formie
delegacji  zwracać  kosztów  za  przejazdy  na  szkolenia,  jedynie  może  to  być  w  formie
wynagrodzenia  jako  dodatkowe  wynagrodzenie  za  udział  w  obowiązkowym  szkoleniu,
łącznie z kosztami za przejazdy, dlatego też później jeszcze w zasadach wynagradzania jest
dopisany punkt, że członkom komisji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości
8% minimalnego wynagrodzenia  za pracę,  za udział  w obowiązkowym szkoleniu,  w celu
podniesienia kwalifikacji lub inne posiedzenie wyjazdowe, wynagrodzenie o którym mowa w
pkt. 3 wypłacane będzie po odbyciu obowiązkowego szkolenia lub posiedzenia wyjazdowego
na  podstawie  listy  obecności.  W  celu  drugim,  dodaliśmy  też  zadanie  „kampania
informacyjno-edukacyjna  dot.  FASD/FAS”.  Po  ostatnim  szkoleniu  uświadomiono  nas,  że
coraz  więcej,  żeby  tych  działań  było  w  programie,  który  jest  przyjęty  do  programu
miejskiego. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Raciborski –  8%  wynagrodzenia
minimalnego, za udział w szkoleniu, dziennie?. 

Inspektor  ds.  Profilaktyki  Uzależnień  Aneta  Trojanowska –  to  są  szkolenia  zwykle
jednodniowe.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski – moje pytanie brzmi jasno,
czy za dzień, czy nie.

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Aneta Trojanowska – za udział w szkoleniu.



Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Grzegorz  Raciborski –  czyli  np.  jak  będzie
jednodniowe, to tyle samo i jak trzy dniowe również tyle samo.

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Aneta Trojanowska – tak. 

Radny Stanisław Wróblewski – i jak godzinę, też. 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Aneta Trojanowska – szkolenia nigdy nie trwają
godzinę, to nie ma takiej możliwości. 

Radny Stanisław Lewandowski –  mam takie  pytanie  odnośnie  kwot,  które  tutaj  się  nie
pojawiły, żeby Pani jeszcze raz wróciła do tego i do każdej zmiany dołożyła kwoty jakie będą
i sumarycznie na końcu. 

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Aneta Trojanowska – nie ma tu kwot ponieważ te
kwoty są już w uchwale budżetowej, one są już, zabezpieczone środki na te działania, tylko
jakby tych zapisów nie było w programie. 

Radny Stanisław Lewandowski – to znaczy kwoty są.

Inspektor ds. Profilaktyki Uzależnień Aneta Trojanowska – tak, nic się nie zmienia. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 12: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski
Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, Wysokińska Anna.

Przeciw – 1: Wróblewski Stanisław.

Wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 354/XLIX/2022 została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do protokołu  w
wersji papierowej. 

Do punktu 4
Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska –  Szanowni  Państw  zostały  przedstawione  dwa
projekty  tej  uchwały.  Wczoraj  jeszcze  powzięliśmy  informację  z  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  o  przeniesieniu  wydatków,  które  są  ponoszone  na  pomoc  celową  dla
uchodźców z  jednego  rozdziału  do  drugiego,   stąd  dwa projekty.  Ogólnie  dochody  jak  i
wydatki budżetu zwiększą się o 800,00 zł. w tym dochody majątkowe o 800,00 zł. i wydatki
majątkowe o 800,00 zł. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, tutaj te zmiany dotyczą przeniesienia



pomiędzy  działami,   rozdziałami  i  paragrafami  klasyfikacji  budżetowej.  W  dochodach
majątkowych o 800,00 zł. zwiększamy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tutaj
został  zlikwidowany,  już zużyty nasz samochód Citroen Berlingo i  po wprowadzeniu do
likwidacji  800,00  zł.  uzyskaliśmy  z  tego  tytułu.  W  wydatkach  bieżących,  tutaj  też  jest
przeniesienie z rozdziału 90095, gdzie tam zmniejszamy o 5.000,00 zł. wydatki na dotację
celową z budżetu na dofinansowanie z zadań zleconych pod nazwą „Tworzenie warunków dla
rozwoju  rodzinnych  ogródków działkowych”,  tutaj  jeden  ogród działkowy Tulipan,  który
złożył w ubiegłym roku wniosek o wprowadzenie do budżetu tych środków, w tym roku z
tych  środków  zrezygnował  i  jak  podał  w  uzasadnieniu  będzie  aplikował  o  te  środki  w
przyszłym roku.  Te 5000,00 zł. przenosimy do rozdziału 75095, 4.000,00 zł. na wydatki na
zakup usług pozostałych,  tutaj  będą zwiększone środki na szkolenie  dla  Pana Burmistrza,
będzie wyjeżdżał na kongres, z tamtą zostały zabrane środki na wykonanie remontu budynku
Urzędu, od strony północnej – odpadł tynku, wydatki były nieprzewidziane, najpierw nic nie
wskazywało, że Burmistrz będzie wyjeżdżał na kongres, po przeniesieniu wydatków, przyszło
zawiadomienie i te wydatki przenosimy, bo należy dokonać rezerwacji, kongres ma się odbyć
na  jesieni,  ale  potwierdzić  uczestnictwo  i  dokonać  należy  przedpłaty.  O  1000,00  zł.
zwiększamy wydatki na różne opłaty i składki, a tutaj z kolei 30 czerwca odbyło się walne
zgromadzenie  w  Stowarzyszeniu  „Aktywni  razem”,  gdzie  na  tym  zgromadzeniu
przegłosowano podniesienie składki członkowskiej dla wszystkich członków i już trafiła do
nas nota, z większą składką o 1000,00 zł. co prawda termin jest do któregoś lipca, ale takich
środków  też  w  budżecie  nie  mamy,  stąd  z  tych  5000,00  zł.  te  1000,00zł.  na  ten  cel.
Z rozdziału 85395 przenosimy do rozdziału 85295 kwotę 14.510,00 zł. są to wydatki, środki,
które pochodzą z darowizn na pomoc celową dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na
terenie  naszego  miasta.  W  wydatkach  majątkowych  o  800,00  zł.  zwiększamy  zadanie
inwestycyjne  pod  nazwą  „Budowa  odcinka  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Płockiej,
od ul. Przemysłowej do granicy miasta”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – było pytanie Pana Bogdana Ozimka, pkt.
2 uzasadnienia, podpunkt 1, tam jest kwota 4.000,00 zł. i chyba tam tych zer jest za dużo. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – tak zgłaszam taką techniczną poprawkę, 4.000,00zł.
dwa razy grosze się wpisały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za – 13: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna,  Jaśkiewicz  Czesław,  Lewandowski Stanisław,
Majchrzak  Anna,  Majchrzak  Tadeusz,  Ozimek  Bogdan,  Pieniążek  Urszula,  Raciborski
Grzegorz,  Reder  Andrzej,  Szulczewski  Arkadiusz,  Śniecikowska  Renata,  Wróblewski
Stanisław, Wysokińska Anna.
Przeciw – 0,
Wstrzymało się – 0.

UCHWAŁA NR 355/XLIX/2022 została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do protokołu  w
wersji papierowej. 



Do punktu 5
Sprawy różne.

Radny Bogdan Ozimek – mieszkańcy budynku Ul. Kościuszki 27, pytają do kogo mogą się
udać  mieszkańcy,  żeby  przyciąć  lipę  rosnącą  na  końcu  budynku  ul.  Kościuszki  27,  ona
zasłania światło. Rośnie w takim trójkącie, gdzie część należy do Spółdzielni Mieszkaniowej,
część należy do Spółdzielni Polamowskiej, jest taki trójkąt na którym ta lipa rośnie, czy to jest
Urzędu Miasta?. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska  - częściowo tam jest teren nasz, ale musimy to
dokładnie sprawdzić w którym miejscu rośnie lipa. Temat podejmiemy, jeżeli nie będzie to
problem do rozwiązania  przez Urząd,  wtedy zgłosimy do Spółdzielni,  żeby ten temat  był
podjęty. 

Radny Bogdan Ozimek –  ja  osobiście  mam inne  zdanie  na  temat  tej  lipy,  ale  taki  jest
wniosek mieszkańców. Lipa jest piękna, ale ponoć zasłania. 

Zastępca  Burmistrza  Halina  Fijałkowska   -  przycięcie  lipy,  rozumiem,  że  trochę
zredukowanie korony drzewa. 

Radny Bogdan Ozimek – Spółdzielnia nie tnie trawnika w tym miejscu gdzie rośnie lipa, bo
to jest granica ponoć równo z budynkiem. 

Do punktu 6
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – dziękuję za udział  w sesji.  Zamykam
obrady.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Reder


