
U C H W A Ł A   Nr  36 / V / 07

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu  działań  Burmistrza  Miasta 
Gostynina na lata 2003-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale  nr  40/V/03 Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  28  marca 2003r.  w 
sprawie przyjęcia Programu działań Burmistrza  Miasta Gostynina na lata 2003-2007,  
zmienionej  uchwałami:  Nr  64/IX/03 z  dnia  25  września  2003r.,  nr  66/X/03 z  dnia  30 
października  2003r.,  Nr  80/XI/03  z  dnia  26  listopada 2003r.,  Nr  92/XII/03  z  dnia  16  
grudnia 2003r., Nr 105/XV/04 z dnia 31 marca 2004r., Nr 118/XVIII/04 z dnia 30 czerwca 
2004r., Nr 124/XIX/04 z dnia 29 września 2004r., Nr 132/XX/04 z dnia 29 października  
2004r.,  Nr 137/XXI/04 z dnia 29 listopada 2004r.,  Nr 150/XXIV/05 z dnia 27 stycznia 
2005r.,  Nr  155/XXV/05 z  dnia  28  lutego 2005r.,  Nr  168/XXVII/05  z  dnia 28 kwietnia  
2005r.,  Nr 175/XXIX/05 z dnia 30 czerwca 2005r.,  Nr 181/XXX/05 z dnia 29 września  
2005r., Nr 186/XXXII/05 z dnia 14 listopada 2005r., Nr 188/XXXIII/05 z dnia 28 listopada  
2005 roku, Nr 203/XXXV/06 z dnia 31 stycznia 2006r., 215/XXXVIII/06 z dnia 29 marca  
2006r., 219/XXXIX/06 z dnia 10 kwietnia 2006r., Nr 223/XLI/06 z dnia 31 maja 2006r., Nr  
227/XLII/06  z  dnia  29  czerwca  2006r.,  Nr  233/XLIII/06  z  dnia  11  lipca  2006r.,  Nr 
239/XLVI/06 z dnia 28 września 2006r., Nr 251/XLVII/06 z dnia 25 października 2006r. i  
Nr  18/III/06  z  dnia  13  grudnia  2006r.  -  w  załączniku  pod  nazwą  „Wieloletni  plan  
inwestycyjny na lata 2003-2007” wprowadza się następujące zmiany:
1) strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) strona 2 dotycząca „Transportu zbiorczo” otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

nr 2 do niniejszej uchwały,
3) strona  3  dotycząca  „Gospodarki  mieszkaniowej”  otrzymuje  brzmienie  określone  w 

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4) strona  4  dotycząca  „Administracji  publicznej”  otrzymuje  brzmienie  określone  w 

załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
5) strona  6  dotycząca  „Oświaty  i  wychowanie”  otrzymuje  brzmienie  określone  w  

załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
6) strona  7  dotycząca  „Gospodarki  komunalnej  –  oświetlenie  ulic,  placów  i  dróg”  

otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
7) strona  8  dotycząca  „Gospodarki  komunalnej  –  wodociągi,  kanalizacje”  otrzymuje  

brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,



8) strona  9  dotycząca  „Gospodarki  komunalnej  –  pozostała  działalność”  otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

9) strona 11 dotycząca „Gospodarki komunalnej zbiorczo” otrzymuje brzmienie określone  
w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

10)strona 12 dotycząca „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” otrzymuje brzmienie  
określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

11)strona 13  dotycząca „Kultury  fizycznej  i  sportu”  otrzymuje  brzmienie  określone  w 
załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

            Arkadiusz Górski


