
UCHWAŁA NR 322/LXVI/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 13 września  2017 r.
w sprawie: realizacji przez Gminę Miasta Gostynina

inwestycji  obejmującej dostosowanie budynku Miejskiego Centrum Kultury
w Gostyninie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  2)  ustawy z  dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t. z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Rada  Miejska  w  Gostyninie  w  wyniku  inicjatywy  uchwałodawczej  zgłoszonej  przez  829

mieszkańców miasta Gostynina, którym przysługuje prawo wybierania do Rady, zwraca się do
Burmistrza Miasta Gostynina o podjęcie w latach 2018-2019 wraz z Miejskim Centrum Kultury w
Gostyninie,  działań  zmierzających  do  realizacji  inwestycji  obejmującej  dostosowanie  budynku
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Rada Miejska w Gostyninie deklaruje współpracę w zakresie działań opisanych w ust. 1, w tym
zabezpieczenie  w  2018  i  2019  r.  środków budżetowych  w wysokości  niezbędnej  do  realizacji
wskazanej w ust. 1 inwestycji.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej ROBACKI



UZASADNIENIE
 

Podejmowana  uchwała  jest  wynikiem  inicjatywy  uchwałodawczej  zgłoszonej  przez  829
mieszkańców  miasta  Gostynina,  którym  przysługuje  prawo  wybierania  do  Rady,  którzy  popierają
realizację  ze  środków  budżetu  Miasta  Gostynina  inwestycji  obejmującej  dostosowanie  budynku
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W nawiązaniu do zapisów § 59 Uchwały nr 231/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
27  października  2016 roku  w sprawie  uchwalenia  Statutu Miasta  Gostynina –  dnia  24.05.2017  r.
powołały został Komitet w celu zgłoszenia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej realizacji ze środków
budżetu Miasta Gostynina inwestycji obejmującej dostosowanie budynku Miejskiego Centrum Kultury
w  Gostyninie  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  (tj.  minimum  umożliwienie  osobom
niepełnosprawnym korzystania z pierwszej kondygnacji budynku MCK, gdzie znajduje się sala kinowa,
jak  również  umożliwienie  osobom  niepełnosprawnym  korzystania  z  oferty  kulturalnej  MCK  oraz
księgozbiorów, wydarzeń kulturalnych i czytelniczych Biblioteki Publicznej). W skład Komitetu weszły:
Magdalena Sikorska, Aneta Kierzkowska i Mariola Józwiak – Węclewska.

Komitet przygotował projekt uchwały w tej sprawie oraz zebrał wymaganą liczbę podpisów od
osób  –  mieszkańców  miasta,  którym  przysługuje  prawo  wybierania  do  Rady  –  które  popierają
zgłaszaną inicjatywę uchwałodawczą (łącznie: 887 głosów, w tym 829 głosów ważnych). 

Dzięki  realizacji  inwestycji,  będącej  przedmiotem  inicjatywy  uchwałodawczej  oferta  MCK
w Gostyninie i Biblioteki Publicznej stanie się wreszcie dostępna dla osób niepełnosprawnych, którym
w  obecnym  stanie  infrastruktury  dostęp  do  inicjatyw  kulturalnych  i  oferty  czytelniczej  jest
uniemożliwiony  z  racji  istniejących  barier  architektonicznych  w  budynku  MCK  (brak  windy  dla
niepełnosprawnych, brak toalety dla niepełnosprawnych, brak infrastruktury budynku umożliwiającej
niepełnosprawnym dostęp  do budynku MCK).

Analiza rynku dokonana przez członków Komitet potwierdziła, że szacowany koszt inwestycji
wyniesie ok. 490 000 zł. 

Proponowany  zakres  rzeczowy  inwestycji,  określony  m.in.  na  podstawie  wizji  lokalnej
dokonanej w budynku MCK w Gostyninie we współpracy z pracownikami Starostwa Powiatowego w
Gostyninie, obejmuje: 

 Przygotowanie niezbędnej dokumentacji (2018 r.); 

 Zakup i  montaż windy zewnętrznej,  która umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym do
wszystkich kondygnacji budynku Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie (2018 - 2019r.);

 Wykonanie niezbędnych prac budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynku (2018 – 2019r.); 

 Likwidację  barier  architektonicznych wewnątrz  budynku MCK (m.in.  na  kondygnacji,  gdzie
znajduje się sala kinowa) (2018 -2019r.); 



 Adaptację  pomieszczenia  na  potrzeby  łazienki  dostosowanej  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych (2018 -2019 r.).

Ostateczny zakres  inwestycji  i  jej  koszt  będą określone przez pracowników Urzędu Miasta
w Gostyninie  na  etapie  realizacji  projektu,  po zasięgnięciu  opinii  od firm wykonawczych,  których
przedmiotem  działalności  jest  realizacja  przedsięwzięć  obejmujących  likwidację  barier
architektonicznych  i  dostosowywanie  budynków  użyteczności  publicznej  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych.

 


