
PROTOKÓŁ NR LVII/2023
z posiedzenia LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji

z dnia 11 Stycznia 2023 roku. 

Stan – 15
Obecni – 10
Obrady rozpoczęto o godzinie 16:00, a zakończono o 16:30.

Do punktu 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –  Witam  radnych  przybyłych  na
dzisiejszą  sesję,  witam  naszych  gości:  Witam  Zastępcę  Burmistrza  Panią  Halinę
Fijałkowską,   witam  Panią  Skarbnik  Panią  Bożenę  Sokołowską,  witam  Sekretarza
Miejskiego Panią Hannę Adamską, witam Panie z Obsługi Biura Rady Miejskiej,  witam
Pana Łuksza naszego informatyka. Sesja dzisiejsza została zwołana na wniosek Burmistrza
Miasta, 5 stycznia wpłynął wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

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

Do punktu 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder –   odczytał  proponowany  porządek
obrad. 

Do porządku obrad nie wnoszono uwag i propozycji zmian. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:

Za – 10: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Majchrzak Anna, Ozimek
Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,
Wróblewski Stanisław. 

Przeciw – 0.

Wstrzymało się – 0.



Porządek obrad został przyjęty.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę  Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
4. Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  386/LVI/2022  Rady  Miejskiej

w  Gostyninie  z  dnia  29  grudnia  2022  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2023-2034.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad. 

  
Do punktu 3 

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę  Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  Szanowni Państwo powodem zwołania tej sesji
była  informacja  z  Urzędu  Wojewódzkiego   w  sprawie  przedłużenia  terminu  wypłaty
dodatków  węglowych  do  13  stycznia  bieżącego  roku.  U  nas  były  jeszcze  prowadzone
kontrole pod koniec roku, jeszcze 35 osób będzie taki dodatek miało wypłacone, dlatego
musieliśmy jak najszybciej  wprowadzić to do budżetu,  bo do 13-tego musimy te środki
wydatkować i do 15 stycznia złożyć rozliczenie z całego roku z wydatków poniesionych na
wypłatę  dodatków węglowych,  a  przy  okazji  tego  drobne  zmiany,  niektóre  pilne,  które
wyniknęły z różnych interpretacji  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wkradła się
omyłka pisarska, w § 1 na samym końcu zamiast 4 jest 1.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  przedstawiła  uchwałę,  która  stanowi  załącznik  do
protokołu w wersji papierowej. 

Radny Bogdan Ozimek – Chciałbym się zapytać, jakie były koszty poniesione na pomoc
uchodźcom z  Ukrainy  w  zeszłym roku,  to  nie  musi  być  odpowiedź  na  dzisiaj,  ale  na
przyszłą sesję.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska – Łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem?

Radny Bogdan Ozimek – Wszystko ogólnie. 

Radna  Katarzyna  Bryłka –  Pani  Skarbnik,  czy  496.000,00  zł.  jest  tylko  z  jednego
projektu? 

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Tak,  to  jest  na  Cyfrowa  Gmina,  ponad
500.000,00 zł. dostaliśmy w ubiegłym roku.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder - Jak  już  o  tym mówimy,  to  z  tych
pieniędzy informatyzujemy salę posiedzeń, czyli będą zakupione mikrofony  z portami, Pan



Łukasz się  tym zajmuje,  także przy realizacji   tego projektu jakaś  część  przypadnie  na
informatyzację naszych obrad.

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Zaraz  po  wprowadzeniu  środków,  będzie
przygotowane SIW i ogłaszamy przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania. Jest to dość
duża kwota, bo cześć sprzętu jest w wydatkach majątkowych, a część w tych bieżących na
zakupie materiałów i wyposażenia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder -  To będzie przetarg na wszystko, jedna
firma?

Skarbnik  Miasta  Bożena  Sokołowska  –  Tak,  na  wszystko,  jeden  wniosek,  jest
przygotowany, czeka. Chcieliśmy to zrobić przy uchwalaniu budżetu, ale nie można było.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;            
      
Za – 10: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Majchrzak Anna, Ozimek
Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,
Wróblewski Stanisław. 

Przeciw – 0.

Wstrzymało się – 0.
 
UCHWAŁA nr 396/LVII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 4 

Podjęcie  uchwały  zmieniająca  uchwałę  nr  386/LVI/2022  Rady  Miejskiej
w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej na
lata 2023-2034.

Skarbnik Miasta Bożena Sokołowska –  W 2023 roku jeśli chodzi o WPF dokonaliśmy
zmian, które zostały wprowadzone uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową. Oprócz tego,
w związku z tym, że w kwocie 17.500,00 zł.  przeniesiono realizację przedsięwzięcia na
2024 rok, w wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszono limit zobowiązań w 2023 roku
i  zwiększono  w  2024  roku  o  tę  kwotę.  Wprowadzono  przedsięwzięcie  do  wydatków
bieżących  „Rozwój  cyfrowy  Gminy  Miasta  Gostynina  poprzez  zakup  sprzętu
komputerowego i oprogramowania oraz usług zwieszających cyberbezpieczeństwo   Urzędu
Miasta Gostynina” i w wydatkach majątkowych również takie przedsięwzięcie. Tak jak już
wcześniej  mówiłam,  zdjęto  przedsięwzięcie  „Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunalne
w Gostyninie”, a wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą „Wniesienie wkładu do spółki
prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie”.     



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – odczytał treść uchwały.

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do projektu uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowano następująco;            
      
Za – 10: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Jaśkiewicz Czesław, Majchrzak Anna, Ozimek
Bogdan, Pieniążek Urszula, Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej,  Szulczewski Arkadiusz,
Wróblewski Stanisław. 

Przeciw – 0.

Wstrzymało się – 0.
 
UCHWAŁA nr 397/LVII/2023 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu w wersji
papierowej. 

Do punktu 5 

Sprawy różne. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  – Przypominam  Przewodniczącym
komisji o przygotowaniu planów pracy. Został wysłany Państwu plan pracy Rady Miejskiej,
on  ulegnie  niewielkim  redakcyjnym  zmianom,  ale  w  zakresie  treści  merytorycznej  na
pewno już nie, także Państwo przewodniczący mogą z niego korzystać, jest to oczywiście
plan ramowy, nie ma większych zmian, ale proszę z niego korzystać.  

Radny Bogdan Ozimek – Chciałem zgłosić, że na ul. Ogrodowej przy ul 3-go Maja zrobiło
się  niewielkie  zapadlisko  na  chodniku  przy  przejściu  dla  pieszych  w  stronę  parku
Piłsudskiego, tam jest taka pusta przestrzeń, to się pewnie zawali, ale nie wiadomo kiedy,
przy znaku Stop. 

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska – Podejmiemy interwencję.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Raciborski -  Miałbym  pytanie do Pani
Zastępcy Burmistrza odnośnie przetargu na modernizację oczyszczalni, czy coś wiadomo,
bo  chyba  był  już  zamknięty  termin  składania  ofert  i  co  się  w tej  chwili  dzieje  z  tym
wszystkim?

Zastępca Burmistrza Halina Fijałkowska –  Szczegółowych informacji na ten temat nie
mam, ale z tego co wiem z rozmowy z Panem Prezesem wynika, że dopóki nie będzie
pewności w 100%, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zwiększy pożyczkę na  tą
inwestycję,  wtedy nie będzie mógł rozstrzygnąć przetargu i wybrać oferty. Są cały czas
prowadzone  negocjacje  z  Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska,  czyli  na  ten
moment przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty. 

Do punktu 6



Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Andrzej  Reder  –  Zamykam  obrady  LVII  sesji
nadzwyczajnej Rady Miejskiej VIII Kadencji, dziękuję wszystkim za przybycie. 

          

            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Andrzej Hubert Reder 


