
PROTOKÓŁ NR  XI/2007

z posiedzenia XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie
odbytego w dniu 12 września 2007r.

Stan Rady – 15
Obecni – 13

Lista obecności w załączeniu.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1500, a zakończono o godzinie 1515.

Do punktu 1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  otwieram  obrady  XI 
nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej.  Witam   panią  naczelnik  biura  burmistrza  Hannę 
Adamską. Witam wszystkich radnych i pracowników Urzędu. 

Do punktu 2
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak odczytała proponowany porządek 
posiedzenia.

Do porządku posiedzenia nie zgłaszano uwag i zmian.

Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Porządek przyjęto.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 228/XLII/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na stałe obwody 
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 228/XLII/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  
29  czerwca  2006  roku  w  sprawie  podziału  Gminy  Miasta  Gostynina  na  stałe  obwody 
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Naczelnik  Biura  Burmistrza  Hanna  Adamska  –  w  związku  z  samorozwiązaniem sejmu  i 
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej  w sprawie zarządzenia wyborów do 
Sejmu i Senatu, dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 21 października 2007roku. W 
związku z czym jest  bardzo skrócony kalendarz wyborczy do 45 dni  i  w związku z  tym 
musimy się sprawnie z  tym uporać,  żeby przeprowadzić  wybory.  Uchwała przyjęta  przed 
ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi Nr 228/XLII/06 w sprawie podziału na obwody 



głosowania  w  wyborach  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw  ulegnie 
częściowo zmianie.  Przeróbki  techniczne  polegają  na  tym,  że  przez  ostatnie  14  miesięcy 
zaistniało kilka zmian, które należało wprowadzić (nadanie nazw ulic oraz wyłączeniu jednej 
z  ulic,  jako  drogi  publicznej).  Uchwałą  nr  246/XLVI/06  z  września  2006r.  pozbawiono 
kategorii  publicznej  drogi,  drogę  położoną  na  terenie  miasta  Gostynina  noszącą  nazwę 
ul.Charłampowicza.  Mieszkańcy  tej  ulicy  (jedna  rodzina)  zostali  przemeldowani  na  ulicę 
Stanisława Fabiszewskiego.  W obwodzie do głosowania nr 7 dodano ulicę Wrzosową. W 
obwodzie nr 9 dodano ulicę Zalesie. Ostatnia zmiana dotyczy obwodu nr 6, gdzie ulicę Plac 
Wolności  zastąpiono  ulicą  Rynek.  Doszły  także  dwa  obwody  wyborcze,  które  należy 
utworzyć tylko dla potrzeb wyborów krajowych. Chodzi tu o obwód nr 10 w Regionalnym 
Ośrodku  Psychiatrii  Sądowej  w  Gostyninie  Zalesiu   i  obwód  nr  11  w  Domu  Pomocy 
Społecznej w Gostyninie. W związku z tym w załączniku do uchwały zostały te wszystkie 
zmiany  naniesione.  W  Regionalnym  Ośrodku  Psychiatrii  Sądowej  są  64  łóżka,  z  czego 
przebywa  tam  53  pacjentów,  z  tego  5  jest  ubezwłasnowolnionych,  czyli  48  osób 
posiadających  pełne  prawa  wyborcze,  powinno  być  50,  ale  można  utworzyć  obwód.  Po 
konsultacji z kierownikiem ośrodka uzgodniłam, aby taki obwód utworzyć. W Domu Pomocy 
Społecznej jest 88 pacjentów, 24 jest ubezwłasnowolnionych z czego 64 posiadających prawa 
wyborcze.  Dzisiaj  musieliśmy podjąć uchwałę i  zwołać sesję nadzwyczajną ponieważ jest 
skrócony  kalendarz  wyborczy,  a  uchwała  wchodzi  w  życie  14  dni  od  ogłoszenia  w 
Wojewódzkim  Dzienniku  Urzędowym,  w  związku  z  czym  prawdopodobnie  w  połowie 
października ta uchwała się uprawomocni. 

Radni nie zgłaszali uwag i pytań.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących  
się nie było.  

UCHWAŁA NR 72/XI/07 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4
Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – na 28 września bieżącego roku planowana jest sesja Rady 
Miejskiej. 

Do punktu 5
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej –  dziękuję  za  przybycie.  Zamykam  obrady  XI 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. 

Protokołowały;
E. Cierpikowska.
M. Sandecka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak
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