
PROTOKOL

z obrad XXV Sesji Rady Miasta
z dnia 22 pazdziernika 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyla silt w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo 15
radnych, Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydzial6w Urzl(du Miasta, Kierownicy
jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele:
- Zastl(pca Powiatowego Lekarza Weterynarii - Tadeusz Kuligowski
- Zastl(pca Komendanta powiatowego Poilicji - Marek Grzegory
- Pelnomocnik Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Halina Polanowska
- Zastl(pca Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej - Grzegorz Truszkiewicz
- Prezes Ochotniczej Strazy Pozarnej - Janusz Palka
- Komendant Strazy Miejskiej - Slawomir Kazmierczak

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dl(bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porzqdek.
Zwr6cila silt z zapytaniem, czy Squwagi do przedlozonego porzqdku Q~rad.
Uwag do porzqdku obrad nie bylo.

Porzqdek obrad w glosowaniu zostal przyjl(ty jednoglosnie(glosowalo 15 radnych) w nastl(pujqcym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjl(cie porzqdku obrad.
3. Przyjl(cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Debata 0 stanie bezpieczenstwa w miescie.
5. Interpelacj e, zapytania.
6. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XXIV Sesji Rady Miasta zostal przyjl(ty wil(kszosciq glos6w. Glosowalo 15
radnych, za - 14, jeden wstrzymujqcy.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dl(bska poinformowala, ze posiedzenie odbywa silt
zgodnie z planem pracy Rady Miasta na 2008 rok. Debata na temat stanu bezpieczenstwa w
mieScie byla jednym z wniosk6w radnych do plam! pracy na ten role
Wystqpilismy do sluzb czuwajqcych nad naszym bezpieczeI1.stwem 0 przedlozenie informacji
w tym zakresie.



Od wszystkim sluzb tj.:
- Powiatowego Lekarza Weterynarii
- Komendanta Powiatowego Policji
- Powiatowego Inspektora Sanitarnego
- Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
- Prezesa Ochotniczej Strazy Pozarnej
- Komendanta Strazy Miejskiej
otrzymalismy taka informacj<tc.

Zostala ona przedlozona radnym w materialach z porz<tcdkiemobrad.
Przed posiedzeniem Rady odbyla swe posiedzenie Komisja Prawa i Porz<tcdkuPublicznego
kt6ra zapoznala si~ z tresci<tcprzedlozonych informacji.
Przewodnicz<tccaRady Miasta poprosila 0 zabranie glosu Zbigniewa Tuszynskiego - Przewodnicz<tccego
Komisji Prawa i Porz<tcdkuPublicznego.

Zbigniew Tuszynski - Przewodnicz~cy Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego zabieraj~c glos
powiedzial m.in.

Dzis dokonaj<tcPanstwo bilansu i oceny stanu bezpieczenstwa oraz dzialania sluzb odpowiedzialnych
za bezpieczenstwo publiczne naszego miasta.
Do Komisji Prawa i Porz<tcdkuPublicznego docieraj<tcsygnaly lamania prawa dotycz<tccenarkotyk6w,
sprzedazy alkoholu, papieros6w nieletnim, akt6w agresji, wandalizmu czy kradziezy.
Staramy si~ tym negatywnym zachowaniom zapobiec przez podejmowanie w tych sprawach
interwencji prze organy uprawnione z Urz~du.
W walce z tym problemem i jego negatywnymi skutkami zaangazowane s<tcinstytucje bezpieczenstwa,
sluzba zdrowia, szkoly, kosci61, instytucje panstwowe, spoleczne a z mocy ustawy instytucje
samorz<tcduterytorialnego.
Komisja dostrzega i popiera stworzenie koalicji instytucji dzialaj<tccychna rzecz bezpieczenstwa

publicznego. Komisja miala wplyw na podejmowanie r6znych inicjatyw przez sluzby bezpieczenstwa
publicznego czy samorz<tcdmiasta. To my powinnismy bye bardziej kreatywni, stae ze swymi
pomyslami, inicjatywami, wnioskami do konca l<tcczniez pozyskaniem na nie srodk6w a w6wczas
b~d<tcmialy szanse realizacji. Radni miasta dostrzegaj<tcmozliwose wi~kszego zaangazowania i
wi~kszej skutecznosci w zapobieganiu jak i wykrywaniu przest~pstw, akt6w bezmyslnego
wandalizmu, dewastacji mienia przez sluzby bezpieczenstwa publicznego.
W dzisiejszej debacie zapraszamy Panstwa do zadawania smialych pytan, zglaszania wniosk6w.
Wnioski komisji :
- szukanie srodk6w finansowych celem zwi~kszenia w przyszlym roku budzetowym patroli
ponadnormatywnych.
Analizuj<tccinformacj~ 0 dzialalnosci Strazy Miejskiej komisjajest za kontynuacj<tcwsp61nych patroli
Strazy Miejskiej i Policji i za kontynuacja ich w przyszlym roku budzetowym.
Wedlug Komisji spelnila swoja rol~ akcja "Fotoradar", st<tcdwniosek Komisji 0 zakup Fotoradaru na
doposazenie Strazy Miej skiej.
Dla usprawnienia pracy Strazy Miejskiej Komisja wnioskowala 0 zakup tzw. BAZY PESEL.

- Pelnomocnik Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Halina Polanowska
Powiedziala m.in.
Pelna informacja zostala przedlozona Radzie Miasta. Dotyczyla g16wnie:
- oceny sanitarnej zaldad6w sluzby zdrowia oraz higieny zywienia zywnosci i przedmiot6w
uzytku,



- oceny bezpieczenstwa w zakresie zagadnien higieny komunalnej:
a) jakosc wody do spozycia,

b) jakosc wody w kapie liski "Tatar"
c) obiektow uzytecznosci publicznej,
d) gospodarka odpadami komunalnymi i medycznymi w zakladach sluzby zdrowia.
e) higiena dzieci i mlodziezy w placowkach oswiatowych
e) higiena pracy
f) oswiata zdrowotna

- Zast~pca Komendanta Powiatowego Policji - Marek Grzegory
Powiedzial m.in.
W okresie styczen - wrzesien 2008 r. Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
wszczttla 848 postttpowan przygotowawczych, co dalo dynamiktt na poziomie 111%.
W toku prowadzonych postttpowan stwierdzono 903 prze~tttPstwa, wykryto 698 przestttpstw.
Ogolna wykrywalnosc wynosila 76,7% w porownaniu do 2007 roku. Wykrywalnosc
przestttpstw layminalnych uksztaltowala sitt na poziomie 68,1% i wzrosla w porownaniu do
2007 roku 0 3,8%.
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej prowadzi w ramach profilaktyki m.in.
- spotkania z uczniami szkol podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- spotkania z wychowankami przedszkoli 0 oddzialow przedszkolnych
- apele z udzialem uczniow szkol
- rozmowy profilaktyczne z nieletnimi
- rozmowy z rodzicami
- spotkania polqczone z radami szkoleniowymi dla nauczycieli
- spotkania z pedagogami i dyrektorami szkol
- spotkania z wychowankami Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej
- spotkania z kuratorami dla nieletnich
W ramach trwania wakacji utworzone zostaly dodatkowe patrole dokonujqce kontroli miejsc
szczegolnie niebezpiecznych, sprzyjajqcych popelnieniem czynow zabronionych.

- Zast~pca Powiatowego Lekarza Weterynarii - Tadeusz Kuligowski
Powiedzial min.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii realizuje zadania z zalaesu ochrony zdrowia zwierz'lt
oraz bezpieczenstwo produktow pochodzenia zwierzttcego w celu zapewnienia ochrony
zdrowia publicznego.
Zadania te wykonuje poprzez:
- zwalczanie chorob zakaznych zwierz'lt
- kontroltt higieny i bezpieczenstwa zywnosci poprzez kontrol~ zakladow zajmuj'lcych si~
produkcj'l srodkow spozywczych

- sprawowanie nadzoru nad zywieniem zwierz'lt
- prowadzenie wspolpracy z organami panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej
oraz szkolen dla lekarzy

W podsumowaniu dodal, ze ocena stanu bezpieczenstwa weterynaryjnego miasta Rawa
Mazowiecka i Powiatu Rawskiego jest dobra.

- Zast~pca Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej - Grzegorz Truszkiewicz
Przedstawil ogolna sytuacj~ pozarow'l na terenie miasta Rawa Mazowiecka jak i Powiatu Rawskiego.
Dodal, ze ilosc wyjazdow do pozarow utrzymuje si~ na takim samym poziomie jak w latach ubieglych.
W miescie w 2005 roku bylo - 50 pozarow, w 2006 roku - 54, w 2007 - 42, do pazdziernika 2008 r. 44.



Celem podniesienia poziomu sprawnosci fizycznej w ochotniczych strazach pozarnych zorganizowano i
przeprowadzono zawody gminne.
W miesiqcu pazdzierniku przeprowadzono inspekcje gotowosci bojowej wasp Rawa Mazowiecka.
W zakresie oceny przestrzegania przepis6w przeciwpozarowych w obiektach uzytecznosci publicznej
oraz produkcyjnych i magazynowych w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta , dokonywanych
podczas realizowanych czynnosci kontrolno-rozpoznawczych, nie stwierdzono wyst~powania razqcych
przypadk6w zaniedball1ub nieprawidlowosci stanowiqcych podstaw~ do stwierdzenia wyst~powania
zagrozenia zycia ludzi.

- Prezes Ochotniczej StraZy Pozarnej - Janusz Palka
Powiedzial m.in.
Jednostka skupia 60 czlonk6w, w tym 28 czlonk6w honorowych. Posiada sekcj~ pozarnicza, Sekcj~
Ratownictwa Wodnego jako jedyna w Powiecie Rawskim. Sekcja ratownictwa Wodnego dziala r6wniez
jako druzyna powodziowa.
asp w Rawie Mazowieckiej posiada na swym wyposazeniu:
- 3 samochody bojowe
- samoch6d pozarniczy
- samoch6d przystosowany do akcji ratowniczych dla sekcji ratownictwa wodnego
- 16dz motorowq, dwie lodzie wioslowo-motorowe, dwa pontony; motopompy.
asp prowadzi r6wniez dzialalnosc kulturalnq szkolqc i utrzymujqc orkiestr~ d~tq pod batuta
kapelmistrza Zenona Lubicza.
W 2008 roku jednostka brala udzial w nast~pujqcych zdarzeniach:
- usuwanie sniegu i zrzucanie sopli lodu z dom6w na terenie miasta
- w akcjach pozarniczych
- w po ulewach przy wypompowaniu wody.

- Komendant Strazy Miejskiej - Slawomir Kazmierczak
Powiedzial m.in.
Straz Miej ska jest samorzqdowq, umundurowanq formacj a powolanq do ochrony porzqdku
publicznego.
Do zadan strazy nalezy w szczeg61nosci:
- ochrona spokoju i porzqdku w miejscach publicznych
- czuwanie nad porzqdkiem i kontrola ruchu drogowego
- wsp61dzialanie z wlasciwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i zycia obywateli
- zabezpieczenie miejsc przest~pstwa, katastrofy a takze ustalenie w miar~ mozliwosci
swiadk6w zdarzenia

- ochrona obiekt6w komunalnych i urzqdzen uzytecznosci publicznej,
- wsp61dzialanie z organizatorami w ochronie porzqdku podczas zgromadzen i imprez

publicznych,
- doprowadzenie os6b nietrzezwych do policyjnej izby zatrzyman,
- informowanie spolecznosci lokalnej 0 stanie i rodzajach zagrozen,
- konwojowanie dokument6w lub wartosci pieni~znych.
W 2008 roku dyzurny strazy Miejskiej odebral 217 zgloszen i informacji.
Straznicy ujawnili 1993 wykroczenia, kt6rych sprawcy swoim dzialaniem popelnili wykroczenia.
Do Sadu Rejonowego skierowano 249 wniosk6w 0 ukaranie.
Mandatami ukarali 508 os6b na kwot~ 78900 zlotych.
Pouczyli 1236 os6b za popelnione wykroczenia.
Uzyli 10 razy blokady k61 samochodowych w stosunku do niewlasciwie zaparkowanych
pojazd6w.



Patrole Strazy Miejskiej podejmujq wiele interwencji z zakresu porzqdku i bezpieczenstwa
publicznego. Bezpieczenstwo dzieci jest przez Straz Miejskq traktowane priorytetowo w
ramach programu "Bezpieczna droga do szkoly". Sukcesem jest, ze w ani jednej szkole
objtttej programem nie doszlo do wypadku drogowego z udzialem uczni6w.
W ramach utrzymania czystosci i porzqdku w miescie funkcjonariusze prowadzili wzmozone
kontrole w zakresie:
- odsniezania chodnik6w polozonych wzdluz posesji,
Utrzymania porzqdku i czystosci w zakresie wywozu smieci,
W ramach czuwania nad porzqdkiem i kontrolqruchu drogowego funkcjonariusze Strazy
Miejskiej interweniujqna biezqco w przypadku lamania przepis6w prawa 0 ruchu drogowym.
Istotnym elementem w dzialalnosci Strazy miejskiej jest wsp61praca z Policjq, Sqdem
Rejonowym oraz instytucjami i wydzialami Urzttdu Miasta.

Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Jolanta KosiIiska przedstawila
informacje z zakresu zapewnienia bezpiecznych warunk6w nauki, wychowania i opieki
w publicznych szkolach i przedszkolach.
Powiedziala m.in.

Zadanie zapewnienia bezpiecznych warunk6w nauki, wychowania i opieki w publicznych
szkolach i przedszkolach nalezy do organ6w prowadzqcych i dyrektor6w plac6wek. Wszyscy
wiemy, ze poczucie bezpieczenstwa to jedna z podstawowych potrzeb kazdego czlowieka.
Ze statystyk policyjnych wynika, ze w latach 2005-2007 na terenie calego Powiatu
Rawskiego zanotowano ok. 250 czyn6w karalnych popelnionych przez nieletnich, z czego
wittkszose popelniona zostala na terenie lub w poblizu szk61.

Zr6dla przestttpczosci, niedostosowania spolecznego Sqr6zne. Moze to bye trudna
sytuacja rodzinna. Na pewno duzy wplyw majq tez negatywne wzorce kulturowe,
niekontrolowany dostttp dzieci i mlodziezy do srodk6w masowego przekazu oraz popularnych
rozrywek takich j ak gry komputerowe w kt6rych jest sila, przemoc i agresj a.

Wszystkie te negatywne elementy i wartosci przenoszone Sqprzez dzieci do zycia
codziennego, w tym szkolnego. Sila oddzialywania r6wiesnik6w jest bardzo duza zar6wno w
sensie pozytywnym i negatywnym. Apogeum przypada na okres gimnazjalny, gdzie dzieciom
na co dzien towarzyszy niepok6j okresu dorastania, impulsywnose, hustawka emocjonalna.

Zapewnienie uczniom bezpieczenstwa na terenie szk61 i panowanie szczeg6Inie nad
gimnazjalistami w codziennym zyciu szkoly jest czasami naprawdtt trudne.

Zadania do realizacji w zakresie poprawy bezpieczenstwa
o ciqgle ustalanie i poddawanie analizie najwittkszych problem6w wystttpujqcych wsr6d

dzieci mlodziezy w odniesieniu do poszczeg6lnych plac6wek szkolnych i ich okolic,
o tworzenie indywidualnych program6w, dla kazdej plac6wki, majqcych za zadanie

eliminowanie wystttpujqcych tam zagrozen,
o zwittkszenie ilosci patroli w okolicach szk61, zgodnie z potrzebami,
o upowszechnienie wizyjnego monitorowania wejse do plac6wek oswiatowych,
o ograniczanie dostttpu do uzywek - narkotyki, alkohol, papierosy (monitorowanie

punkt6w sprzedazy) nie tylko w poblizu plac6wek oswiatowych

Dzialania podejmowane w celu poprawy i zapewnienia bezpieczenstwa uczni6w
I. Infrastruktura edukacyj na
• stosowanie sitt do przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy, stan techniczny budynk6w

(tereny wok61 plac6wek oswiatowych, boiska, place zabaw) ich wyposazenie, przeglqdy
dorazne i okresowe, wykonywanie zalecen sluzb specjalnych.



2. Zadania zakresu bezpieczenstwa sc!ujyte w programach:
• "Szkolnym Programie Profilkatyki"
• "Programie Wychowawczym Szkoly"
• "Programach wychowawc6w klas"

3. Analiza i identyfikacja problem6w bezpieczenstwa szkolnego
• w szkolach podstawowych oraz gimnazjach prowadzonych przez Miasto Rawa

Mazowiecka dominuje g16wnie przemoc slowna (wulgaryzmy, wyzwiska, grozby
slowne itp.), zdarzajet si~ r6wniez przypadki zaczepiania, zastraszania oraz pobic.
Uczniowie dewastujet tez mienie szkoly, zar6wno wewnettrz jak i na zewnettrz
budynk6w, w jednym z gimnazj6w zniszczono mienie prywatne nauczycieli
(porysowane samochody, spuszczone powietrze z k61). Pojawiajet si~ r6wniez
przypadki kradziezy drobnych kwot pieni~dzy, telefon6w kom6rkowych, zegark6w
itp. Najbardziej zagrozonymi miejscami w szkolach Setzazwyczaj szatnie, schody,
wejscia do szk61.

4. Konsekwentne reagowanie na patologie
• na biezetco rozwietzywanie sytuacji problemowych
• jasno okreslane setkonsekwencje post~powania w stosunku do uczni6w

naruszajetcych normy obowietzujetce w szkole
• podejmowanie Setdzialania interwencyjne w przypadku rozpoznania przemocy
• na biezetco wsp6lpraca z instytucjami wspomagajetcymi dzialalnosc szkoly w zakresie

bezpieczenstwa (Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna, Komenda Powiatowa
Policji, SetdRodzinny i dla Nieletnich, Straz Miejska)

s. Ograniczenie dostypu do alkoholu i narkotyk6w w srodowisku szkolnym
• cykliczne akcje podejmowane na terenie szk61 (za zgodetrodzic6w) min. wsp61praca

ze sluzbami celnymi, gdzie przy pomocy wyszkolonych ps6w przeprowadza si~
kontrole majetce na celu wykrycie narkotyk6w (sprawdzane Setszatnie, klasy,
korytarze)

6. Systematyczne kontrolowanie pod wzglydem bezpieczenstwa szk61 i ich okolic oraz
wsp61praca
• z Powiatowet Komendet Policji
• ze Strazet Miej sket
• z Powiatowet Stacjet Sanitarno Epidemiologicznet
• z Wojew6dzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Skierniewicach
• Zarzetdem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyza
• Panstwowet Strazet Pozarnet

7. Organizowanie szkolen dla rodzic6w i nauczycieli z zakresu przeciwdzialania
wvstypowaniu patologii w szkolach, upowszechnianie wsr6d dzieci oraz propagowanie
pozytywnych zachowan,

8. Zatrudnienie w szkolach pedagog6w i psycholog6w
dyzurowanie nauczycieli, dyzurowanie pracownik6w szkoly przy wejsciu do
plac6wek, wprowadzenie jednolitego stroju.



• cykliczne spotkania na terenie szk61 z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego "Bezpieczne wakacje nad wodel"

• organizowanie w kaZdym roku bezplatnej nauki plywania na zalewie "Tatar"
• szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone

dla uczni6w klas II gimnazj6w (0k.214 uczni6w)
• cyklicznie we wsp61pracy z Komend<t Powiatow<t Policji - Tumiej Wiedzy 0

Bezpieczenstwie w Ruchu Drogowym dla Szk61 Podstawowych i Gimnazjalnych
• przeprowadzanie konkurs6w i upowszechnianie w szkolach program6w

profilaktycznych ukierunkowanych na eliminowanie agresji wsr6d dzieci i mlodziezy
oraz uzywania przez ni<tsubstancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)

10. Promowanie prospolecznych wzorc6w i zaChOWal1
• powolywanie i dzialalnosc Mlodziezowej Rady Miasta
• organizowanie Samorz<tdowego Konkursu Nastol<1tk6w 8 Wspanialych, kategoria

"Osemeczka" - szkoly podstawowe i "Osemka" gimnazja i szkoly ponadgimnazjalne
• propagowanie idei mlodziezowego wolontariatu

12. Wspieranie inicjatyw majqcych na celu zagospodarowanie wolnego czasu ucznia w szkole
i poza szkolq
• organizacja zaj((c pozalekcyjnych
• dzialalnosc swietlicy szkolnej
• organizacja atrakcyjnych zaj((c dla dzieci i mlodziezy podczas ferii letnich i

zimowych (we wsp61pracy min. ze szkolami, instytucjami kultury i sportu, klubami
sportowymi, organizacjami pozarz<tdowymi)

• udzielanie dotacji stowarzyszeniom i organizacjom pozarz<tdowym, w tym
sportowym, poprzez ich dzialalnosc promowanie zdrowego stylu zycia, pozytywnych
zachowan, jest to mozliwosc podj((cia altematywnych dzialan.

Skarbik Miasta Jolanta Witczak przedstawila informacje w zakresie wydatk6w na
bezpieczenstwo publiczne.
W 2007 roku wydatkowano:
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej - 30.000 zl
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Strazy Pozamej w Rawie Mazowieckiej - 10.000 zl
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Strazy Pozamej w Rawie Mazowieckiej - 51.131 zl
- wydatki na obron(( cywiln<t i zarz<tdzanie kryzysowe - 3.500 zl
- wydatki na utrzymanie Strazy Miejskiej - 323.579 zl
W 2008 roku wydatkowano:
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej - 62.500 zl
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Strazy Pozamej w Rawie Mazowieckiej - 100.000 zl
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Strazy Pozamej w Rawie Mazowieckiej - 49.500 zl
- wydatki na obron(( cywiln<t i zarz<tdzanie kryzysowe - 24.000 zl
- wydatki na utrzymanie Strazy Miejskiej - 413 .500 zl

W dyskusji glos zabierali:
Malgorzata Rudniak pytala czy wzrasta przest((pCZOSC,czy wzrasta przest((pCZOSCwsr6d
nieletnich. Czy w szkolach s<tzjawiska wyludzania pieni((dzy wsr6d dzieci.



Dyrektor Gimnazjum Nr 1 odpowiadajqc, twierdzila ze nie zanotowana zdarzen wyludzania
Pieni((dzy, lecz nie jest przekonana czy takie zjawisko nie wystepuje.
Mlodziez ani rodzicie nie zglaszali takich problem6w.
Dyrektor Gimnazjum r 2 odpowiadajqc informowala, ze odkqd jest monitoring nie ma
wandali co przynosi korzysci finansowe. Nie ma zniszczen.

Bernard Sujka apelowal 0 wzmozenie patroli na osiedlach mieszkaniowych, w rejonie
Sp6ldzielni Mieszkaniowej przy ul. Jana Sobieskiego jak r6wniez na klatkach schodowych.

Edward Mazurek zglosil problem bezpiecznego wyjazdu z ulicy Solidarnosci w ulic((
Tomaszowskq. Nalezy rozwazyc zamontowanie lustra dla pezpiecznego wyjazdu.

Na tym punkcie Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D((bska oglosila zakonczenie obrad
XXV Sesji Rady Miasta.

00 30
Sesja trwala od godz. 14 do 16
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