
PRoToKÓŁ
z obrad XI Sesji Rady Miasta

z dnia 12 peźdluernika 2007 r.
.L t  \ l  ,  , ,  ' ,

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
Uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Blłrmistrza, Skarbnik Miasta, i Sekretarz Miasta.
Nieobecni radni usprawiedliwieni :
1. Stanisław Rosiak
2. Piotr Kwaśniak
obrady otworzyła Przewodni cząca Rady Miasta GruŻynaDębska, która powi tała zaproszonych
gości oraz wszystkich radnych.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnic ząca Rady Miasta poinformow ała, Że radni otrzymali proponowany porządek.
Zwr ó cił'a się z zapytartiem, czy są uwagi do przedłoionego porządku óbrad.
Burmistrz Miasta zwtócił' się z prośbąo wprowadzęnie aóaattowęgo punktu ,,Zf,Ttiar|auchwały w
sprawie przystąpienia do Fundacji,,SERCE''

Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych)
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Utworzenie dodatkowego obwodu głosowania w mieście Rawa Mazowiecka'
4. Zmianauchwały w sprawie przystąpienia do Fundacji ,,SERCE''
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad

Ad 3. Utworzenie dodatkowego obwodu głosowania w mieście Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Sekretarz Miasta.
Powiedziała m.in'
W mviryku z ordynacją-wyborczą proponuje się utworzenie obwodu głosowania w Samodzielnym
Publicznym ZaĘadzie opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej - Sipital im. Św. Ducha' dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2I puździemika2O)7 t
Proponuje się ustalenie dla tego obwodu jego numer' granicę oraz siedzibę
obwodowej komisji wyborczej w następujący sposób:
obwód nr l0 _ granice obwodu głosowania: Samodzielny Publiczny Zaftad,opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej _ Szpital im. Św. Ducha, siedziba obwodowej komisji
wyborczej :,Samodzielny Publiczny Za|<ł.adopieki Zdrowotnej w Rawie Mazowióckiej -
Szpital im. Św. Ducha ul. Warszawska 14.

Uwag do przedłoŻonej informacji nie było.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
utworzenie dodatkowego obwodu głosowania w mieście Rawa Mazowiecka'



n

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za_ t3.

Ad 4. Zmiana uchwaĘ w sprawie przystąpienia do Fundacji ''sERcE'

Temat referowała Sekretarz Miasta.
Powiedziała m.in.
Podjęta uchwała w |996 roku prze Radę Miasta w sprawie przystąpienia do Fundacji SERCE
określała imiennie uczestnictwo w Fundacj i Burmi str za P iotta Woj ewody.
Proponowanazmianauchwała okręśla tylko stanowisko Burmistrza Miasta do uczestniczenia
w Fundacji SERCE.

Radny Edward Mazurek zwróciŁ się z prośbąo informację jak koszt ponosi Miasto w
związklt z pr zy stąpieniem do tej Fundacj i.

Pani Jolanta Makowska _ Sekretarz Miasta odpowiadając poinformowałą iebyŁato
\s- jednorazowa wpłata 1.000 zł.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmiarry uchwały w sprawie przystąpienia do Fundacji,,SERCE''

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za_ 13.

Ad 5. Interpelacjerzapytania i wolne wnioski.

Dyskusji nie było.

Na tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta ogłosit zakoftczęnie obrad X Sesji Rady
Miasta.
Sesjatrwałaod godz. 15oo do 16 
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