
PROTOKOL

Z obrad XXII Sesji Rady Miasta
Z dnia 7 sierpnia 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyla siy w sa1i konferencyjnej Urzydu Miasta. Uczestniczylo 13 radnych,
Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Nacze1nik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej

Nieobecni radni usprawiedliwieni:
1. Wlodzimierz Blydek
2. Piotr Ida

Obrady otworzyla Przewodniczetca Rady Miasta Grazyna Dybska, ktora powitala zaproszonych
gosci, pub1icznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodniczetca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzyma1i proponowany porzetdek.
Posiedzenie Rady zostalo zwolanie w trybie pi1nym w sprawie podjycia uchwaly dotyczetcej
projektow programow Miasta Rawa Mazowiecka p1anowanych do realizacji w ramach
programow operacyjnych, 0 ktorych mowa wart. 206 ust. 3 ustawy 0 finansach
publicznych.

Zwrocila siy z zapytaniem, czy Setuwagi do przedlozonego porzetdku obrad.
Uwag do przedlozonego porzetdku obrad nie bylo.
Porzetdek obrad w glosowaniu zostal przyjyty jednoglosnie w nastypujetcym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjycie porzqdku obrad.
3. Przyjycie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Przyjycie uchwaly w sprawie projektow programow Miasta Rawa Mazowiecka

p1anowanych do realizacji w ramach programow operacyjnych, 0 ktorych mowa
wart. 206 ust. 3 ustawy 0 finansach pub1icznych.

5. Interpe1acje, zapytania i wo1ne wnioski.
6. Zakonczenie obrad.

Protokol z obrad XXI Sesji Rady Miasta zostal przyjyty jednoglosnie.
Glosowalo 13 radnych.

Ad 4. Przyjycie uchwaly w sprawie projektow programow Miasta Rawa Mazowiecka
p1anowanych do rea1izacji w ramach programow operacyjnych, 0 ktorych mowa
wart. 206 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych.
Temat referowal Pawel Piqtkiewicz Nacze1nik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej
Powiedzial m.in.
Urzqd Marszalkowski w lodzi nalozyl na gminy, wynikajetcy z art. 206 ustA ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych obowiqzek przedlozenia zarzetdowi wojewodztwa,



w terminie do 15 sierpnia 2008 r. informacji 0 srodkach pochodzqcych z budzetu jednostek
samorzqdu terytoria1nego, p1anowanych na realizacjlt program6w operacyjnych.
Departament Polityki Regiona1nej Urzltdu Marszalkowskiego w Lodzi proponuje
zastosowanie jednego z dw6ch rozwiqzan.
1. Przedstawienie uwierzyte1nionych kopii uchwal przyjmujqcych wie101etnie programy

inwestycyjne oraz wypis6w z tych program6w okres1ajqcych wysokosc przeznaczonych
na rea1izacjlt program6w operacyjnych.

2. Podjltcie uchwal przez organy stanowiqce jednostek samorzqdu terytoria1nego
okresIajqcego wysokosc srodk6w zapianowanych w budzetach powiat6w i gmin
na realizacjlt program6w operacyjnych z zalqcznikiem, zgodnie wedlug podanego wzoru.

Poniewaz Miasto Rawa Mazowiecka przygotowuje projekt pn. "Komp1eksowa poprawa
infrastruktury oswiatowej w Rawie Mazowieckiej", kt6ry zamierza sfinansowac ze srodk6w
Regiona1nych Program6w operacyjnych, opracowany zostal projekt uchwaly wypelniajqcy
wymagania Urzltdu Marszalkowskiego, kt6ry przygotowany zostal wg drugiego
rOZWlqZal11a.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dltbska przedstawila treSc projektu uchwaly w
sprawie projekt6w program6w Miasta Rawa Mazowiecka p1anowanych do rea1izacji w
ramach program6w operacyjnych, 0 kt6rych mowa wart. 206 ust. 3 ustawy 0 finansach
publicznych.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjlttajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Radny Slawomir Stefaniak zabierajqc glos zwr6cil uwaglt aby na terenie boiska i p1acu przy
Warsztatach Terapii Zajltciowej cZltsciej kontro1owaly patro1e Stazy Miejskiej. Zapobiegnie
to dewastacji przez wanda1i.

Radny Edward Mazurek zabierajqc glos zwr6cil uwaglt na nieopr6zniane pojemniki z
odziezq uzywanq PCK. Zbyt rzadkie opr6znianie powoduje niszczenie odziezy.

Radna Malgorzata Rudniak zwr6cila silt z pytaniem , kto naprawi szkody po wanda1ach przy
Warsztatach Terapii Zajltciowej.

Radny Michal Sowik ponownie zwracal uwaglt na potrzeblt usytuowania pas6w d1apieszych
w u1icy Tomaszowskiej przy skiepie "Adar".

Radna Barbara Grzywaczewska zwr6cila uwaglt na zlikwidowanie nama10wanych numer6w
na ogrodzeniu cmentarza od u1icy Tomaszowskiej.

Na tym punkcie Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dltbska oglosila zakonczenie obrad
XXII Sesji Rady Miasta.
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