
                                                        PROTOKÓŁ NR XLVI/2016

            z posiedzenia XLVI  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie –
VII kadencji z dnia 14 listopada  2016 roku.

Stan  – 15
Obecni – 10

Listy obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 16.00, a zakończono o godzinie 16.20.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Robacki  –  Witam  Państwa  bardzo
serdecznie, witam Panią Burmistrz, witam Panią Sekretarza, Panią Skarbnik, witam
Pana Adwokata,  Pana  Roberta  Mokoka,  Naczelnik  Wydziału  Komunalnego Panią
Izabelę  Chmiel  vel  Chmielecką,  witam koleżanki  i  kolegów radnych,  pracownice
Biura  Rady  i  wszystkich  przybyłych.  Otwieram nadzwyczajną  XLVI  sesję  Rady
Miejskiej. 

Do punktu 2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki odczytał porządek obrad.

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do przedstawionego porządku.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się  - 0

Porządek obrad został przyjęty.



Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta

Gostynina  do  partnerstwa  oraz  realizacji  projektu  pt.  „Sprawność   -
kompetencja  – satysfakcja  – wysoka jakość obsługi  klienta  w pięciu JST z
regionu  płockiego  i  gostynińskiego”  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi
administracyjne.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej „Diagnozy potrzeb
i sytuacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie stanowiącej załącznik do
wniosku  o  dofinansowanie  projektu  planowanego  do  realizacji  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020  Poddziałanie  10.1.1.  Edukacja  ogólna  (w  tym  w  szkołach
zawodowych)  –  Wsparcie  kształcenia  ogólnego  oraz  wsparcie  rozwoju
zawodowego nauczycieli.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  propozycji  planu  aglomeracji
Gostynin. 

6. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok
2016.

7. Podjęcie  uchwały  w sprawie przekazania  skargi  Heleny Pawlak,  Franciszka
Pawlak i Piotra Dyszkiewicza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie.

8. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasta
Gostynina do partnerstwa oraz realizacji projektu pt. „Sprawność  - kompetencja –
satysfakcja  –  wysoka  jakość  obsługi  klienta  w  pięciu  JST z  regionu  płockiego  i
gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Doradca Burmistrza Robert Mokok – Szanowni Państwo, w ramach tego projektu
planowane  jest  przeprowadzenie  szkoleń  dla  pracowników  samorządu  na
doposażenie stanowiska, organizacja punktu potwierdzania profilu zaufanego epuap,
wynagrodzenie dla tego pracownika, a także przewidziane są studia podyplomowe
dla pracowników naszej gminy. Projekt jest planowany na rok 2017 i 2018, jesteśmy
jednym z pięciu uczestników tego przedsięwzięcia, planowana kwota dofinansowania
78.797,00  zł.,  wkład  własny  -   to  wkład  nie  finansowy  i  wynosi  10.642,00  zł.
Liczymy na  to,  że  organizacja  projektu  będzie  przebiegać  zgodnie  z  założonym,
harmonogramem. 



Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się  - 0

UCHWAŁA NR 232/XLVI/2016 został podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zaktualizowanej  „Diagnozy  potrzeb  i
sytuacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie stanowiącej załącznik do wniosku
o  dofinansowanie  projektu  planowanego  do  realizacji  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020
Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) – Wsparcie
kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli.

Doradca Burmistrza Robert Mokok -  Na jednej z sesji Pan Burmistrz deklarował,
że  Szkoła  Podstawowa  Nr  3  zostanie  objęta  wsparcie.  W  związku  ogłoszonym
naborem w ramach Poddziałania 10.1.1, które jest prowadzone od dnia dzisiejszego
do 28 listopada tego roku, planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie, a żeby to
zrobić,  potrzebujemy  zaktualizowaną  diagnozę,  ponieważ  takie  jest  jedno  z
kryteriów, więc nie było można wykorzystać diagnozy z ubiegłego roku.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się  - 0

UCHWAŁA NR 233/XLVI/2016 został podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 5
   
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Gostynin. 

Wiceburmistrz Miasta Halina Fijałkowska – Na wstępie chciałam powiedzieć, że
tak jak jest zapisane w uzasadnieniu – propozycja planu aglomeracji jest opiniowana
przez  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  i  Regionalnego
Dyrektora  Ochrony  Środowiska.  Na  etapie  opiniowania   Regionalny  Dyrektor
Gospodarki  Wodnej  zwrócił  nam  uwagę,  iż  w  załączniku  mapowym,  który
otrzymaliście  Państwo  w  materiale,  jest  zmiana,  co  do  krajobrazu  chronionego
zaznaczonego wzdłuż rzeki Skrwy. Macie Państwo zaznaczony krzyżykami obszar, a
ten obszar nie wchodzi w zakres krajobrazu chronionego -  w związku z tym, przy



opiniowaniu przez Radę, Państwo otrzymacie mapki bez zaznaczonego tego obszaru
chronionego. Opinia rady zostanie przesłana  Marszałkowi Województwa z właściwą
mapą bez zaznaczonego krajobrazu chronionego.  Granice aglomeracji w zasadzie nie
ulegają zmianie, już wcześniej były one ustalane, teraz zmiany granicy odbywają się
na nasz wniosek. Z dotychczasowej aglomeracji zostaje wyłączona wieś Bierzewice,
ponieważ  jeśli  byłaby  włączona  do  naszej  aglomeracji,  wówczas  nie  osiągniemy
wymaganych wskaźników  dotyczących skanalizowania na terenie Miasta Gostynina.
Zmiana ta była uzgadniania i opiniowana przez Wójta – mamy zgodę w tym zakresie
ze strony gminy. Granice ustala Sejmik Województwa, a opiniuje Rada.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – Czym to jest podyktowane? 

Wiceburmistrz Miasta Halina Fijałkowska – Wynika to z przepisów.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Izabela Chiel  Vel Chmielecka –
Odkąd  przystąpiliśmy  do  Unii  Europejskiej,  istnieje  konieczność  wyznaczenia
aglomeracji,  która  wynika  z  Traktatu  Akcesyjnego  na  Polskę.  W 2005  roku była
pierwsza wyznaczona aglomeracja Gostynin, która była aktualizowana – ostatnio w
2012  roku.  Tak  Jak  Pani  Burmistrz  już  powiedziała,  jeśli  nadal  zostałaby   wieś
Bierzewice  w  Naszej  aglomeracji,  nie  uzyskalibyśmy  wskaźnika  koncentracji  i
bylibyśmy narażeni na kary finansowe. Wyznaczenie aglomeracji, polega na tym, że
musimy  osiągnąć  pewne  wskaźniki,  w  związku  z  tym,  iż  ten  teren  jest
nieskanalizowany i nie osiągniemy tego, wówczas gmina miasta Gostynina byłaby
narażona na konsekwencje finansowe.  

Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się  - 0

UCHWAŁA NR 234/XLVI/2016 został podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6       

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na roki 2016.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Zaszła konieczność podjęcia tej uchwały,
ponieważ  przenosimy  środki,  które  zostały  wprowadzone  do  budżetu  uchwałą
zmieniającą uchwałę budżetową w miesiącu wrześniu, z dnia 29 września. Środki te,
dotyczą sfinansowania dwóch projektów, które realizowane są w szkołach: W Szkole
Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum Nr 1 i  przenosimy je po prostu do właściwiej
klasyfikacji budżetowej z rozdziałów 80101 i 80110 do rozdziału 80195.        



Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się  - 0

UCHWAŁA NR 235/XLVI/2016 został podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Heleny Pawlak, Franciszka Pawlak i
Piotra Dyszkiewicza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Adwokat Marcin Brzeziński –  Podejmowaliśmy uchwałę co do zasadności skargi
Heleny Pawlak, Franciszka Pawlak i Piotra Dyszkiewicza  na działalność Burmistrza,
Państwo wezwali Radę do usunięcia naruszenia prawa, Rada odmówiła, następnie
złożyli oni na to skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stosownie do
art.  54  Prawa  o  Postępowaniu  przed  Sądami  Administracyjnymi,  Rada  jest
zobowiązana do przekazania tej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Pojawia  się  również  kwestia  tego,  że  to  Rada  w niniejszej  sprawie  ma  zdolność
procesową przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, nie zaś pan Burmistrz,
ponieważ  skarga  dotyczy  właśnie  Pana  Burmistrza.  Rada  będzie  reprezentowała
Gminę Miasta Gostynina w tej sprawie. 

 Radni nie zgłaszali pytań i uwag do projektu uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 10 Przeciw- 0 Wstrzymało się  - 0

UCHWAŁA NR 236/XLVI/2016 został podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8

Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady miejskiej Andrzej Roabcki – Zamykam obrady XLVI sesji
nadzwyczajnej Rady miejskiej VII kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Andrzej Robacki 




