
PROTOKOL

z obrad XXXI Sesji Rady Miasta
·z dnia 2 lutego 2009 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Urz~du Miasta. Uczestniczylo 13 radnych,
Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego

Promocji i Integracji Europejskiej

Nieobecni radni usprawiedliwieni:
1. Marian Janowski
2. Piotr Kwasniak

Obrady otworzyla Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta poinformowala, ze posiedzenie zostalo zwolane na wniosek
Burmistrza Miasta zgodnie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'l.dzie gminnym.
Radni otrzymali proponowany porz'l.dek.
Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy S'l.uwagi do przedlozonego porz'l.dku obrad.
Uwag do przedlozonego porz'l.dku obrad nie bylo.
Porz'l.dek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie w nast~puj'l.cym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porz'l.dku obrad.
3. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta

Rawa Mazowiecka na lata 2008-2014
4. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. ZakOllczenie obrad.

Ad 3. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta
Rawa Mazowiecka na lata 2008-2014.

Temat referowal Pawel Pi'l.tkiewicz Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i
Integracji Europejskiej.
Powiedzial m.in.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2008-2014 okreSla list~ g16wnych
inwestycji miasta w ukladzie wieloletnim, wskazuj'l.c zr6dla ich finansowania.
Przedmiotem uchwaly jest aktualizacja uchwalonego w listopadzie wieloletniego planu -
inwestycyjnego. W wyniku oceny formalnej wniosku zlozonego w listopadzie 2008 roku Urz'l.d
Marszalkowski w Lodzi wezwal Urz'l.d Miasta do zmiany wniosku w cz~sci dotycz'l.cej wysokosci
dofinansowania ze srodk6w RPO. W konsekwencji musi ulec zmianie wieloletni plan inwestycyjny,
Gdyz kwoty tam zawarte, dotycz'l.ce projektu oswiatowego, musz'l. byc sp6jne z kwotami z wniosku.

Wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc projektu uchwaly w spraWle
zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka.



Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.

W planie zadan inwestycyjnych na 2009 rok zawiera srodki finansowe w kwocie 8 910 zl.
jako srodki wlasne budzetu miasta na dofinansowanie zadania pn. "Budowa
Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Wojewodztwa Lodzkiego (Wrota
Regionu Lodzkiego)".
Z uzyskanych w ostatnich dniach wytycznych Urz~du Marszalkowskiego dotycz<tcych
ostatecznej formy dokumentacji jaka jest niezb~dna od gmin do zlozenia wniosku 0

dofinansowanie zadania z srodk6w RPO wskazane jest, ab,y srodki jakie planuj<t gminy w
swoich budzetach byly zapisane jako dotacja celowa na realizacj~ wsp6lnego przedsi~wzi~cia
z Wojew6dztwem L6dzkim. W zwi<tzku z powyzszym w tabelach inwestycyjnych do naszej
uchwaly budzetowej w tytule tego zadania dodajemy zapis dotycz<tcy dotacji.

Wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu na 2009 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad s. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Wniosk6w nie bylo.

Na tym punkcie Przewodnicz<tca Rady Miasta oglosila zakoilczenie obrad XXXI Sesji Rady
Miasta.

30 30
Sesja trwala od godz. 15 do 16

pr<lEWOUNIC! Nt
RADY MIA<;1A kA'X,A MlvOWIECKA

r.",~


