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

z dnia 1 września 2021r.

Stan – 15
Obecni - 9
Lista obecności w załączniku.

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

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Andrzej  Reder –  odczytał  wniosek Burmistrza  Miasta
Gostynina o zwołanie sesji nadzwyczajnej – treść wniosku stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Otwieram  obrady  nadzwyczajnej
XXXVII sesji Rady Miejskiej. Witam Panie i Panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję,
witam  Pana  Burmistrza  Pawła  Kalinowskiego,  witam  Panią  Wiceburmistrz  Halinę
Fijałkowską, witam Skarbnika Miejskiego Panią Bożenę Sokołowską, witam Pana Mecenasa
Konrada  Wypycha,  witam  Pana  Naczelnika  Włodzimierza  Frontczaka,  który  reprezentuje
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, witam Panie z obsługi Biura Rady Miejskiej,
witam Pana Informatyka. 

Do punktu 2

Przyjęcie porządku obrad.

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

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do porządku.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:

Za- 9: Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz,
Ozimek Bogdan,  Reder  Andrzej,  Śniecikowska Renata,  Wróblewski  Stanisław,  Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad  uchwalono.

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 punkt 3

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  -  Zanim zaproszę  Panią  Skarbnik  do
prezentacji treści uchwały, część tej uchwały dotyczy budowy budynku wielorodzinnego przy
ul. 3  Maja,  z tym jest związana obecność Pana Naczelnika i żebyście Państwo mieli taką
większą jasność jaki to jest budynek, na co te pieniądze będą przeznaczone, to Pan Naczelnik
zaprezentuje dokumentację. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski –  Uzasadnię  dlaczego  zwołaliśmy  w tak  szybkim
czasie  sesję,  ponieważ  Państwo  wiecie,  że  dostaliśmy  dofinansowanie  w  wysokości
2.256.868,84 zł. co stanowi 80% wartości całego zadania, mówię o budowie tego bloku przy
ul.3 Maja/ Parkowa. W związku z tym, że jesteśmy już  po rozstrzygnięciach i po podpisaniu
umowy na  kolejne  ulice  na  Zatorzu,  czyli  ulica  Gerwatowskiego,  Generał  Marii  Wittek,
Honorowych Dawców Krwi,  istnieje  możliwość  przesunięcia  tych  środków właśnie  na  tą
budowę tak, żebyśmy mogli jak najszybciej ogłaszać przetarg i rozpoczynać budowę. Więc
stąd  powód,  dlaczego  zdecydowałem  się  Państwa  poprosić  o  sesję,  żebyśmy  mogli
wprowadzać środki do budżetu i żebyśmy mogli ogłaszać przetarg na tą inwestycję. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Szanowni  Państwo,  działka  przy  ul.  3  Maja  30  –  od  frontu  znajduje  się  tam  budynek
wcześniej  już  ztermomodernizowany,  w głębi  zostały  wyburzone budynki  i  powstał  teren
niezagospodarowany.  Jakiś  czas  temu  Pan  Burmistrz  podjął  decyzję  o  tym,  żeby
zaprojektować  tam  budynek  komunalny  i  zostały  zlecone  roboty  projektowe,  został
zaprojektowany  budynek,  taki  jak  Państwo  tutaj  widzicie  (prezentacja  multimedialna
budynku). Projekt budowlany został zatwierdzony, uzyskano pozwolenie na budowę, więc już
od jakiegoś czasu realizacja tego budynku jest możliwa. Główny dostęp do tego budynku, z
uwagi na sytuację zawartą w przepisach techniczno - prawnych jest zrealizowany od drogi
wewnętrznej, która jest połączona z ul. 3 Maja, za transformatorem. Dlaczego tak to musiało
być zrealizowane? – ponieważ przepisy techniczne narzucają szerokość wjazdu, na działkę
zabudowaną  budynkiem  wielorodzinnym  i  niestety  ta  szerokość  istniejąca  jest  za  mała.
Próbowaliśmy dogadać się z właścicielem sąsiedniej nieruchomości, ale niestety nie wyrażał
zainteresowania  współpracą  i  zapadła  decyzja,  żeby realizować  to tylko  na działce,  którą
posiada  Gmina  Miasta  Gostynina,  a  więc  budynek  i  całe  zagospodarowanie,  parkingi,



śmietnik, miejsce dla osób niepełnosprawnych do parkowania wydzielone, tak to wygląda w
tej  lokalizacji.  Budynek  jest  bez  żadnej  windy,  tylko  pochylnia  na  parterze  dla  osób
niepełnosprawnych  zgodnie  z  przepisami,  na  każdej  kondygnacji  znajdują  się  4  lokale
mieszkalne, dwa 63,7 m2 i dwa o powierzchni 46, 61 m2, tych kondygnacji jest trzy, mamy 12
mieszkań, plus do tego piwnica.  

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Majchrzak -  Poddasze będzie użytkowe?

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Nie,  jest  to  niski  dach,  klasyczny,  więźba  dachowa,  blachodachówka.  Powierzchnia
zabudowy  tego  budynku  to  298,5  m²,  powierzchnia  całkowita  1182  m²,  powierzchnia
użytkowa  970,9  m²,  kubatura  3202.  Wyposażenie  tzw.  pod  klucz,  czyli  do  mieszkania,
oczywiście nie będzie mebli w środku.  Zaopatrzenie  - energia elektryczna, jeżeli chodzi o
ogrzewanie,  to  mamy  podłączenie  do  PEC  i  klasycznie  podłączona  woda.  Budynek  jest
nieduży, ale wynika to ze szczupłości samej nieruchomości, nie było można nic większego
zaprojektować. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Liczniki ciepła będą zamontowane? 

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Tak,  zawsze  tak  to  robimy,  na  klatkach  schodowych  są  ciepłomierze.  Opłaty  stałe,  będą
wynikały  z  metrażu  kwadratowego.  Jeżeli  chodzi  o  kuchnie,  to  w  lokalach  będziemy
instalować głównie gazowe z butlami,  natomiast  instalacja  elektryczna  jest   dostosowana,
trójfazowa, także jeśli ktoś będzie chciał, to może mieć kuchnie indukcyjną.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Coś więcej o kosztach?
Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
80% dostaniemy.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  – Mam  koszty,  całkowita  wartość  zadania,  to
2.821.086,00 zł., dofinasowanie 80%., czyli 2.256.869,00 zł., wkład własny wysokości 20% -
564.217,00 zł. W dzisiejszej uchwale jest wprowadzana również droga, może powiemy coś o
niej.  

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Droga, która będzie zabezpieczała główny dostęp, w zasadzie prawny, bo jeśli ktoś od ul. 3-
go Maja wjedzie samochodem, to wjedzie, ale fakt, że tam wjazd nie jest szeroki i stoi słup.
Samochodem osobowym da się wjechać. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak –  Jak właściciel  nie zagrodzi
działki. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
My mamy swój dostęp od ulicy.



Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Tadeusz  Majchrzak  –  Ale  jest  bardzo  wąski,
samochód ciężarowy nie wiedzie. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Ciężarowy nie, dlatego żeby uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać projekt zgodnie z
warunkami technicznymi, to w projekcie jest wykazany dostęp do drogi  publicznej, poprzez
drogę wewnętrzną. Droga wewnętrzna na chwile obecną nie jest utwardzona asfaltem, ani
kostką, jest ona gruntowa, trochę pewnie Wydział drogowy ją naprawiał od czasu do czasu i
nie ma ona, bynajmniej w tej chwili przebiegu od ul. 3-go Maja, do ul. Parkowej, z uwagi na
to, że mieszkańcy bloków ul. Parkowej już dawniej wnosili o to, aby samochody nie mogły
całkowicie  przemieszczać  się  pod  ich  oknami,  więc  są  zakopane  krawężniki,  które
uniemożliwiają przejazd.  Do rozstrzygnięcia jest jak dokładnie ta droga powinna wyglądać,
czy powinna przebiegać od do ulicy, czy mieć po środku jakąś zawrotkę, czy powinna być z
kostki, czy z asfaltu. Być może pewne kwestie trzeba jeszcze omówić z MTBS, obok tej drogi
jest kawałek placu niezagospodarowany i przy realizacji drogi  można rozważać, co można
byłoby  zrobić.  Połączenie  pomiędzy  ul.  3-go  Maja,  a  ul.  Parkową  z  punktu  widzenia
komunikacji  na terenie  miasta,  nie  jest  chyba na tyle  atrakcyjne,  żeby  mieszkańcy sobie
skracali  drogę.  Z  tą  inwestycją  jest  związane  ewentualne  wyremontowanie  drogi,  bo
mieszkańcy, którzy będą mieszkać w tym bloku, będą oczekiwali do miasta, żeby ta droga
była trochę lepsza, niż w tej chwili.  Z prawnego punktu widzenia  jest jakoś utwardzona,
figuruje  jako droga wewnętrzna miejska,  dostęp jest  zapewniony i  komunikacja  może się
odbywać. 

Radny Bogdan Ozimek – Balkonów ten blok nie będzie miał? 

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Nie, w tym projekcie nie było balkonów, od początku miało to być budownictwo niedrogie. 

Radny Bogdan Ozimek –  Instalacja wspólna, typu bezpłatna telewizja naziemna?

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Nie pamiętam, czy jest tam telewizja kablowa rozprowadzona, ale podejrzewam, że jest.

Radny Stanisław Lewandowski – Jak wygląda cenowo metr? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – To są mieszkania komunalne. 

Radny Stanisław Lewandowski - Koszt inwestycyjny, nie koszt sprzedaży.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Pani Skarbnik mówiła chyba.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Tak,  nie  powiedziałam jeszcze  o dokumentacji,
koszt wynosił 55.500,00 zł.  

Radny  Stanisław  Lewandowski  –  Tak,  ale  chciałbym  wiedzieć  ile  metr²  inwestycyjny
kosztuje?



Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
2.800,00 zł brutto. 

Radny Bogdan Ozimek – Można wykupić to mieszkanie na własność? 

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Nie. 

Radny Stanisław Lewandowski – Czy droga będzie zrobiona kompleksowo?

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Nie, tego nie mamy przewidzianego w kosztorysach. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Po wprowadzeniu w dzisiejszej uchwale zadania,
będzie zlecony projekt i później środki są zabezpieczone, będzie to ze środków zewnętrznych,
także projekt plus roboty budowane. W dzisiejszej uchwale wprowadzamy przedsięwzięcie do
WPF.

Radny Stanisław Lewandowski – A jeszcze coś o miejscach parkingowych może.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak – Są
zaprojektowane miejsca parkingowe, jest jedno dla osób niepełnosprawnych, 12 miejsc plus
to jedno. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Jest sąsiednia działka, kiedyś na komisji
była intencja, żeby tą działkę wykupić, czy coś w tej sprawie zadziało się?

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Ona jest na sprzedaż w tej chwili, natomiast wcześniej, gdy interesowaliśmy się tą działką
właśnie z uwagi na ograniczony dostęp do drogi, trzeba by się dogadać z sąsiadem, sąsiad
miał  taki  sam  interes  w  tym,  w  tej  chwili  po  zburzeniu  tego  budynku  można  zjazd
zaprojektować,  nie  mniej  jednak  działka  jest   dosyć  wąska.  Na  chwilę  obecną  nie  były
prowadzone  rozmowy  z  właścicielem,  wtedy  gdy  my  się  interesowaliśmy,  to  on
zainteresowany nie był, a jak mówił o jakiś pieniądzach, to były to kosmiczne pieniądze,
nierealne.    

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Każde  wykupne  musi  poprzedzić
wykonanie własnej oceny, trzeba wykonać operat, żebyśmy wiedzieli sami ile jest warta, tak? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski– Jak sprzedajemy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Bo rozumiem, że gdyby działka była we
władaniu miasta, to problem dojazdu by się ułatwił?

Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Można byłoby zrobić dojazd od ul. 3-go Maja i byłaby to lepsza opcja.    

Radny Stanisław Lewandowski  –  Jaki  jest  przewidywany  czas  rozpoczęcia  inwestycji  i
zakończenia?



Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Gospodarki Przestrzennej  Włodzimierz Frontczak –
Planujemy zrealizować to w ciągu 12 miesięcy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –  Dziękujemy Panu Naczelnikowi, teraz
przejdziemy do omówienia uchwały. 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska  -   Nie  jest  dużo zmian  w tej  uchwale,  nie  mniej
jednak  z  racji,  że  chcemy  jak  najszybciej  rozpocząć  realizację  przedsięwzięcia  „Budowa
budynku wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja poprosił Pan Burmistrz o zwołanie sesji, aby to
przedsięwzięcie  wprowadzić do budżetu.  Oprócz tego zadania,  robimy jeszcze  korektę na
zadaniu  „Budowa dróg Garwatowskiego,  gen.  Marii  Wittek,  Honorowych  Dawców Krwi
wraz  ze  zjazdami,  skrzyżowaniami  i  kanalizacją  deszczową  w  Gostyninie  –  II  etap”.
Dochody budżetu zwiększa się o 231.471,00 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 81.121,00
zł.  i  majątkowe  o  kwotę  150.350,00  zł.   Natomiast  wydatki  budżetu  zmniejszą  się  o
384.371,93  zł.,  w  tym wydatki  bieżące  zwiększą  się  o  37.517,00  zł.,  natomiast  wydatki
majątkowe  zmniejsza  się   o  kwotę  421.888,93  zł.   W  wyniku  zmian   deficyt  budżetu
zmniejsza się o kwotę 615.842,93 zł, tj. do kwoty  7.184.070,18 zł,  który zostanie pokryty
przychodami wymienionymi w punktach od 1 do 5 w ust. 3 uchwały.  Przychody budżetu
zmniejsza się o kwotę  1.301.283,00 zł,  tj.  do kwoty  11.490.670,11 zł i  rozchody budżetu
zmniejsza się o kwotę 685.440,07 zł. § 4 otrzymuje brzmienie: 

1. Limit  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek  zaciąganych  na  sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;

2. Limit  zobowiązań  z  tytułu  kredytu  zaciąganego  na  sfinansowanie  planowanego
deficytu w kwocie 2.715.454,57 zł; - ten limit ulega zmianie, pozostałe bez zmian. 

3. Limit  zobowiązań  z  tytułu  pożyczki  zaciąganej  na  sfinansowanie  planowanego
deficytu w kwocie 156.479,00 zł;

4. Limit  zobowiązań  z  tytułu  kredytu  zaciąganego  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 1.692.040,00 zł.”

W  wyniku  zmian,  zmianie  ulega   Załącznik  Nr  11,  a  w  Załączniku  Nr  5  do  uchwały
budżetowej wprowadzamy środki, które otrzymaliśmy z PFRON na dofinasowanie likwidacji
barier  w Przedszkolu nr 2  i te środki były zwiększane na ubiegłej sesji, jeśli chodzi o plan
wydatków w tej jednostce. 

Dochody bieżące budżetu Miasta:

 w dziale 756 o kwotę 81.121,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych.

Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

 w  dziale  900  zwiększa  się  o  kwotę  150.350,00  zł  wpływy  ze  zbycia  praw
majątkowych  –  są  to  białe  certyfikaty,  wpłynęły  nam  środki  po  sesji  w  dniu  12
sierpnia,  są  to  dochody  majątkowe,  które  mogą  być  przeznaczone  na  wydatki
majątkowe,  nie  na  wydatki  bieżące.   W  poprzedniej  uchwale,  czyli  12  sierpnia



wprowadzaliśmy środki 30.000,00 zł., na zapłatę naszego zobowiązania wynikającego
z umowy, gdzie firma te certyfikaty dla nas zdobyła i dokonywała  sprzedaży. 

Wydatki bieżące budżetu Miasta:

 w  rozdziale  60016 o  kwotę  7.500,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych – są to drogi miejskie i ta kwota będzie przeznaczona na wykonanie tablic
informacyjnych,  taki  jest  wymóg,  musimy  zamontować  taką  tabliczkę  w  kilku
miejscach, stąd duże koszty. 

 w  rozdziale  80101 o  kwotę  9.717,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych w Szkole Podstawowej nr 3 – montaż zestawów jakie wprowadzamy do
Załącznika nr 11: zakup dwóch zestawów urządzeń do gry w koszykówkę w SP 3.
Zakup to kwota 43.604,00 zł., natomiast ich montaż 9.717,00 zł.  

 w  rozdziale  90095  o  kwotę  20.000,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych – wykaszanie rzeki Skrwy: zostały zebrane oferty,  najniższa,  to kwota
31.000,00 zł., w budżecie mamy 11.000,00 zł., więc, żeby to szybko rozpocząć, na
początku września, proponujemy zwiększyć.   

 w  rozdziale  92695 o  kwotę  300,00  zł  zwiększa  się  wydatki  na  zakup  usług
pozostałych  –  środki  wydatkowane  na  tablicę  informacyjną  o  dofinasowaniu  na
modernizacji MOSiR. 

Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

 o kwotę 14.067,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. “Budowa drogi gminnej – ul.
Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majchrzak – Brakło pieniędzy? 

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -  Nie, to wykonanie robót dodatkowych w stosunku
do  pierwotnego  projektu   budowlanego,  które  zostały  ujawnione  dopiero  w  momencie
wykonywania  kanalizacji  deszczowej,  a  zakres  tych  robót,  to  usuniecie  kolizji  pomiędzy
nowo budowaną  kanalizacją  deszczową,  a  istniejącymi  przyłączami  kanalizacji  sanitarnej
oraz  przełożenie  dwóch  sztuk  hydrantów  przeciwpożarowych  i  wykonanie  ich  jako
hydrantów podziemnych. Zostało to oszacowane na kwotę 14.067,00 zł.    

O kwotę 734.559,93 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg Gerwatowskiego, gen. Marii
Wittek,  Honorowych  Dawców Krwi  wraz  ze  zjazdami,  skrzyżowaniami  i  kanalizacją  deszczową w
Gostyninie  -  II  etap”.  Pierwotnie  całkowita  wartość  zadania  4.720.000,00  zł.,  3.300.000,00  zł.  z
dotacji, 1.420.000,00 zł  z wolnych środków i te wolne środki na ten bieżący rok, były zabezpieczone
w budżecie, stąd zmniejszamy o kwotę  734.559,93 zł. do kwoty 685.440,07 zł., na taką kwotę firma z
którą  została  podpisana  umowa  na  realizację  tego  zadania  wykona  roboty  jeszcze  w  tym  roku.
Wartość robót budowlanych zmniejszyła się do kwoty  2.998.000,00 zł.  plus inspektor nadzoru, ale
on będzie płacony w przyszłym roku, czyli  w zadaniu w przyszłym roku w WPF też jest zmiana –
inspektor nadzoru 44.280,00 zł.  Z kwoty 3.300.000,00 zł., pozostało nam 257.000,00 zł., gdzie w WPF
w przedsięwzięciach wprowadzamy nowe przedsięwzięcie – „Budowa drogi gminnej – łącznik ulic 3-
go Maja i Parkowa”, ustalono łączne nakłady na kwotę  257.720,00 zł., żeby tego nie oddawać było
zapytanie do Urzędu Wojewódzkiego  i proponujemy, żeby z tego zrobić drogę. 



W  rozdziale  70095 wprowadza  się  do  Wykazu  Przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  do  realizacji  w  latach  2021  i  2022  przedsięwzięcie  pn.  „Budowa  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie” i na 2021 rok ustala się
środki w kwocie 255.000,00 zł. Po nowym roku, bodajże do końca lutego będziemy składać
wniosek o uruchomienie tego dofinasowania i  przesłanie na nasze konto. Zmniejsza się o
kwotę 1.301.283,00 zł z tytułu wolnych środków. Zmniejsza się rozchody, które miały być
wykorzystane w przyszłym roku, a wprowadzamy kwotę 685.440,00 zł., tzn. ona przechodzi
po rozliczeniach, bo w uchwale tego nie widać, ale będą te środki wykorzystane jeszcze w
tym roku. 

Radny Stanisław Lewandowski -  Czy te środki, które przenosimy dzisiaj,  zabezpieczają
zadanie inwestycyjne, mówimy o budynku wielorodzinnym przy ul. 3–go Maja, czy tylko,
czy tylko pozwalają na ogłoszenie przetargu? 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  -   Nie,  wprowadzamy  do  budżetu  w  pełnej
wysokości, tak jak jest wartość szacunkowa tego zadania. 

Burmistrz  Miasta  Paweł  Kalinowski  – Bank  Gospodarstwa  Krajowego  zadeklarował,
zresztą tak jest skonstruowana umowa, że do 10 lutego przesyła środki.      

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska -   W całości środki, z tym, że my musimy wykazać
swój  udział  poniesionych  wydatków.  Na  roboty  mamy  środki,  nie  wiem,  jak  będzie  z
inspektorem, czy będzie z Urzędu, ale na roboty inwestycyjne tak.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej  Reder –  Pani Skarbnik,  kwota na zestawy do
koszykówki jest szczegółowa, czy to wynika z jakiegoś rozeznania cenowego?

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  -  Tak,  SP3  przekazała  nam  oferty  od  firmy
ARKADIA-SPORT i jeden zestaw, bo tak to nazwaliśmy, będzie kosztował brutto 21.801,00
zł. i do tego montaż 4.858,50 zł.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za-9:  Jaśkiewicz Czesław,  Lewandowski  Stanisław,  Majchrzak Anna,  Majchrzak Tadeusz,
Ozimek Bogdan, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0 

UCHWAŁA NR 266/XXXVII/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  –  Oprócz  zmian,  które  wprowadziliśmy  uchwałą
zmieniającą Uchwałę Budżetową, przed chwilą podjętą, dokonane były zmiany Zarządzeniem
Burmistrza  z  dnia wczorajszego.  Plan dochodów ogółem,  dochodów bieżących jak i  plan
wydatków ogółem i wydatków bieżących zwiększył się o kwotę  10.126,00 zł. – są to środki z
tytułu dwóch dotacji, jedna na kwotę 164,00 zł z  tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej i  o kwotę 9.962,00 zł  z  tytułu dotacji
celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dodatki dla pracowników
socjalnych.  O zmianie planu  przychodów i rozchodów już powiedziałam przy poprzedniej uchwale,
ale  jeszcze  w  związku  z  tymi  zmianami  w   2022  roku  zwiększyliśmy  dochody  ogółem  o  kwotę
2.510.587,00 zł.,  w tym o kwotę 253.718,00 zł  dochody bieżące z  tytułu udziału  we wpływach z
podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 2.256.869,00 zł  dochody majątkowe z tytułu
środków  z  Funduszu  Dopłat  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”.

Zwiększono  wydatki  ogółem  i  wydatki  majątkowe  o  kwotę  1.825.146,93  zł  na  realizację
przedsięwzięć, zmniejszono o kwotę 685.440,07 zł przychody ze środków pochodzących z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, które będą wykorzystane w 2021 roku.

Oprócz  zmian  w  bieżących  przedsięwzięciach,  w  związku  ze  zmianami  w  Uchwale  Budżetowej
wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą – „Budowa drogi gminnej – łącznik ulic 3 Maja - Parkowa”
– Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej, które realizowane będzie w 2022 roku i ustalono łączne
nakłady  finansowe  w  kwocie  257.720,00  zł,  limit  2022  roku  w  kwocie  257.720,00  zł  oraz  limit
zobowiązań w kwocie 257.720,00 zł. To są środki, które pozostały nam z dofinasowania w kwocie
3.300.000,00 zł. i żeby ich nie oddawać przeznaczamy na to przedsięwzięcie. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder –odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

Za- 9: Jaśkiewicz Czesław, Lewandowski Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz,
Ozimek Bogdan, Reder Andrzej, Śniecikowska Renata, Wróblewski Stanisław, Wysokińska
Anna

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

 



UCHWAŁA NR 267/XXXVII/2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w
wersji papierowej.  

Do punktu  5 

Sprawy różne. 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Chciałbym poinformować Państwa Radnych, że  w
miesiącu  lipcu  miasto  złożyło  kolejne  trzy  wnioski  na  dofinasowania  w  ramach  tzw.
Polskiego Ładu. Regulamin pozwalał każdej jednostce Samorządu Terytorialnego z całego
kraju złożyć trzy wnioski i miasto takie wnioski złożyło. Pierwszy wniosek  to „Przebudowa i
modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”  - w tym wniosku złożonych zostało 5
ulic  do  modernizacji,  na  które  mamy  przygotowaną  dokumentację:  ul.  Leśna  –  budowa
obustronnego chodnika i zjazdów z kostki betonowej, ul. Moniuszki – wykonanie chodnika z
kostki  betonowej  oraz   remont  nawierzchni  bitumicznej,  kolejna  jest  ul.  Zielona  –
przebudowa  ulicy  polegająca  na   wykonaniu  nowej  nawierzchni  bitumicznej  jezdni  i
chodników  z  kostki  betonowej,  ul.  Marcinkowskiego  –  budowa  przyłącza  kanalizacji
deszczowej i  remont drogi  Marcinkowego i  Kopernika i  piąta  ulica,  to ul.  Mikulskiego –
budowa ulicy wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami. Całość tego projektu przewidziana jest na
kwotę 3.966.000,00 zł. Możemy wystąpić o 95% dofinasowania, ponieważ jest 5% wkładu
„  „Rozbudowa  Przedszkola  Nr  4  w  Gostyninie”,  miasto  jest  już  gotowe,  żeby  ogłaszać
przetarg, ale warunek tego programu jest taki, że jeśli chcemy ubiegać się o dofinasowanie
nie mogliśmy jeszcze ogłaszać przetargu, więc wstrzymaliśmy przetarg. Przypomnę, że na
rozbudowę Przedszkola  mamy  przyznane  3.000.000,00  zł.  z  tarczy,  więc  wnioskujemy  o
6.724.000,00 zł. Wstrzymaliśmy na razie przetarg, żeby nie ogłaszać, jeżeli byśmy otrzymali
dofinasowanie, to kredyt będzie o wiele niższy. Trzeci projekt, to przebudowa budynku po
Gimnazjum  nr  2,  czyli  chodzi  o  przeniesienie  Szkoły  Muzycznej  i  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej, koszt całkowity inwestycji to 10.879.165,00 zł., my wnioskujemy o 9.791.248,00
zł.,  10%  stanowi  wkład  własny  miasta.  Reasumując  wnioskujemy  o  20.282.000,00  zł.,
całkowity  koszt  inwestycji  ponad  24.500.000,00  zł.  Zasady  są  jasne,  każda  gmina,  która
ubiega się o dofinasowanie, jeśli ma je dostać, to w całości, czyli wszystko, albo nic. Do 15
sierpnia  należało  złożyć  wniosek,  w  ciągu  30  dni  jest  planowane  rozstrzygnięcie,  jak
wszystko dobrze pójdzie, to we wrześniu poznamy wyniki. Następnie będziemy aplikować o
to, na co mamy już dokumentację,  a mamy na wiele innych rzeczy. Nie mogliśmy złożyć
oczyszczalni ścieków, mimo chęci, niestety miasto nie dysponuje prawem do gruntu, stanowi
to  własność  Przedsiębiorstwa  Komunalnego,  a  w  regulaminie  był  zapis,  że  tylko  to,  co
stanowi własność miasta. 

Wiceprzewodniczący Tadeusz Majchrzak – Mamy jeszcze jeden projekt na ulicę Kolejową
na drogę, czy ta droga nie kwalifikowała się do tego wniosku? 

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Kwalifikowała się, ale nie ma tam zrobionego gazu,
myśleliśmy, żeby te prawie 300.000,00 zł. na drogę do budynku  przenieść tam, ale niestety,
nie wszyscy mają tam podłączony gaz. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Sesja we wrześniu planowana jest na 29
września i  tj.  środka,  nie na czwartek,  ponieważ jest  on ostatnim dniem miesiąca,  a Pani
Skarbnik po sesji przygotowuje Zarządzenie i musi mieć jeden dzień, żeby to Zarządzenie
przygotować, żeby Pan Burmistrz je podpisał. 

Do punktu 6

Zamkniecie obrad. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Andrzej Hubert Reder 

  

    

 

   

  


