
PRoToKoŁ
z obrad IX Sesji Rady Miasta

z dnia 10 sierpnia2007 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. UczestniczyŁo I2 radnych,
Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta,
Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , Zaproszeni przedstawiciele zakładów pracy i
organizacji.
Nieobecni radni usprawiedliwieni:

l. Piotr Irla
f. Stanisław Rosiak
3. Bemard Sujka

Obrady otworzyŁa Przewodni cząca Rady Miasta GraŻyna Dębska, która powitata zaproszonych
gości, publiczność oraz w szy stkich radnych.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, Że radni otrzymali proponowany porządek.
Posiedzenię Rady zostało zwołanie w trybie pilnym w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej
okeślenie wysokości środków własnych do rea|izacji zadań inwestycyjnych w ramach RPo.

Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do przedŁoŻonego porządku obrad.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjętyjednogłośnie
(głosowało 12 radnych) w następującym brzmieniu
1. otwarcię posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad'
3. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków własnych do rea|izacji zadan

inwestycyjnych w ramach RPO.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Zakońc,zenie obrad.

Ad.3 Przyjęcie uchwaĘ w sprawie okreŚlenia wysokości środków własnych do
realizacji zadań inwestycyjnych w ramach RPo.

Temat ręferowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in'
W związku ztym, ze Miasto naszejest w trakcie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o
środki unijne w ramach Regionalnych programów operacyjnych: zadanię inwestycyjne
dotyczące modernizacji obiektów oświatowych, w terminie do 15 sierpnia 2007 roku jesteśmy
zobowiązani do zł'oizenia do Urzędu Marszałkowskiego w łodzi informacji o wysokoŚci
środków własnych zabezpieczonych narea|izacjęzadań w ramach RPo.
Informacja ta, stosownie do art. 206 ust.3 ustawy o finansach publicznych powinna być
sporządzona w oparciu o stosownąuchwałę organu stanowiącego.
Chcąc dotrzymac tego terminu niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta.

Uwag do ptzedłoŻonego materiału nie było'



tł.

i

opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały
w sprawie określenia wysokości środków własnych do rca|izacji zadan inwestycyjnych
wramach RPO.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych'

Ad 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Radna Mał'gorzata Rudniak zgŁosiŁa wniosek w sprawie dzikiego wysypiska śmieci na
Osiedlu zamkowa Wola.

Radna Barbara Grzywaczewska zgłosiła wniosek aby wzdłuz ulicy Reymontaprzy nowym
targowisku ustawió ławki. Mieszkańcy dokonujący zakupów na nowym targowisku nie mają
mozliwości odpoczynku.

Radny Piotr Kwaśniak zgłosił wniosek w sprawie bezpanskich psów na osiedlu Zankowa
Wola. Mies zkatrcy osiedla interweniuj ą w obawie bezpieczenstwa dzieci.

Radny Sławomir Stefaniak przekazał' spostrzezenia kupców oraz mieszkańców Miasta w
sprawie zachowania funkcjonariuszy Stra:iy Miejskiej na targowisku Miejskim.
opiniajest negatywna. Straznicy winny być uprzejmi.

Radny Michał Sowik zvwócił się z pytaniem, czy będzie inwestycja na starym targowisku.
Burmistrz Miasta odpowiadając, stwierdziŁ ,ie nie jest planowana iadna inwestycja na starym
targowisku. Jedynie poprawa estetyki i bezpieczeń stwa.

Natym punkcie Przewodnicząca Rady MiastaGrazyna Dębska ogłosiła zakonczenie obrad
IX Sesji Rady Miasta.

Sesjatrwataod godz. 15oo do 16to .
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