
PROTOKÓŁ  NR XXXIII/2009

z posiedzenia XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego
 w dniu 2 czerwca 2009 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1800, a zakończono o godzinie 1825.

D o   p u n k t u  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak –   Witam  Państwa  bardzo 
serdecznie,  witam  Pana  Burmistrza  Włodzimierza  Śniecikowskiego,  Naczelnika  Wydziału 
Rozwoju Miasta i  Pozyskiwania Środków Finansowych pana Andrzeja Szyszka,  wszystkich 
Państwa Radnych. Otwieram obrady XXXIII  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

D o    p u n k t u   2

Uchwalenie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała proponowany  porządek posiedzenia.

Za przedstawionym porządkiem posiedzenia głosowało 14 radnych – jednogłośnie.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  aktualizacji  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta 

Gostynina na lata 2005 – 2013.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

D o    p u n k t u   3

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  aktualizacji  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  
Gostynina na lata 2005 – 2013.

Burmistrz Miasta  – Pani przewodnicząca, wysoka rado, zaszła konieczność podjęcia uchwały 
dotyczącej naniesienia zmian, czyli zaktualizowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Gostynina, po pierwsze należy wykreślić z naszego programu, to co już zostało zrealizowane, a 
jest  to Miejskie Centrum Kultury, Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, a po drugie 



program  był  wówczas  opracowywany  w  innych  warunkach,  był  to  wtedy  program  unijny 
ZPORR i  pod ten program był  opracowywany LPR.  Obecnie  kwalifikujemy się  do innego 
programu tj. RPO – Regionalny Program Operacyjny, gdzie są inne warunki, zmiany te tylko 
tego dotyczą. Ubiegamy się także o środki na rewitalizację miasta i dlatego też została zwołana 
nadzwyczajna sesja ponieważ, do czwartku należy złożyć program i wniosek a do tego wniosku 
należy  załączyć  uchwałę  i  Lokalny  Program  Rewitalizacji,  do  którego  jakiś  czas  trwały 
poprawki. 

Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta  i  Pozyskiwania  Środków  Finansowych  Andrzej 
Szyszka – Ja chciałbym tylko dodać, że istnieje możliwość pozyskania do 85% dotacji.    

Burmistrz Miasta – Program tej rewitalizacji nie obejmie tylko rynku, a wejdzie w to też: ulica 
Floriańska, ulica Zamkowa na całej długości, następnie ulica Kościuszki do ulicy Dmowskiego 
i  ulica  3  –  go  Maja  również  do  ulicy  Dmowskiego.  Taki  obszar  rewitalizacji  zamierzamy 
dokonać. Jest tu także możliwość dofinansowania do 85%, są to trudne pieniądze do uzyskania 
ale  trzeba  się  o  nie  starać.  Środki  na  budowę  ,,term  Gostynińskich”  czy  remont  Szkoły 
Podstawowej pozyskaliśmy, miasto potrafi się o te środki starać. Mam nadzieję, że tutaj też nam 
się powiedzie. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej Joanna Syska-Szymczak – Odczytała treść uchwały
w sprawie aktualizacji  Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Gostynina na lata 2005 – 
2013.
             
Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 202/XXXIII/09  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o    p u n k t u   4

Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  -  Szymczak  – czy  ktoś  z  państwa  ma 
pytania?

Radny Paweł Kijek – Na ulicy Kościuszki wymieniany jest chodnik i krawężnik, jest to bardzo 
niebezpieczne miejsce gdyż jest tam wąska ulica, a prace te idą bardzo wolno.  

Burmistrz  Miasta  –  Myślę,  że  nie  należy  narzekać,  trzeba  się  cieszyć,  że  drogi  te  są 
naprawiane,  które  za  chwilę  będą  komunalne  i  staną  się  drogami  miejskimi.  Udało  się 
doprowadzić do tego, aby nie zostać tak jak to się stało z Sochaczewem. Zostanie położona 
nowa nawierzchnia drogi, wymieniony chodnik i krawężniki. Miasto, już wcześniej kładło tam 
kostkę, w związku z tym,  zostanie ona stamtąd zabrana i położona przy innych ulicach. Wiem, 
że jest tam problem z organizacją ruchu ale trochę cierpliwości. Gorzej będzie z ulicą 3 – go 
Maja, gdyż trzeba będzie zamkną tę ulicę i zrobić dwa pasy ruchu na ulicy Kościuszki. 



D o    p u n k t u   5

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej –   Zamykam  obrady  XXXIII  sesji  nadzwyczajnej  Rady 
Miejskiej. 

Spisała:
E. Cierpikowska 
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak 
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