
PRoToKoŁ
z obrad XLMesji Rady Miasta

z dnia 10 marca 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło 15
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy
Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni
przedstawicięIe zakładów pracy i oryanizacji.

obrady otworzył'a Przewodnicząca Rady MiastaGtaŻyna Dębska, która powitałazaproszonych
gości, publiczność oraz wszystkich radnych.
Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.

PrzewodniczącaRady Miasta poinformowała, Że rudni otrzymali proponowany porządek.
Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do przedłoŻonego porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie było.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych) w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoptzedniej Sesji.
4. Przystąpienie do sporządzeniazmiany studium uwarunkowan i kieruŃów zagospodarowania

przestrzenrtego miasta Rawa Mazowiecka.
5. Zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, połozonej w Rawie Mazowieckiej,

przy ulicy Księże Domki'
6. Opinia w sprawie lokalizacji kasyna gry.
1 ' Przedłuzenie czasu obowiązywaniataryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzenie ścieków i dopłat zbudŻetumiasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków.
- 8. Zmtana budzetu Miasta na 2010 rok.

9. Zaciagniecie kredyu ( remont przedszkolanr 2)
10. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.
1 I . Interpel acje, zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obtad XLIV Sesji Rady Miasta został. przyjęty w głosowaniu większością głosów.
Głosowało 14 radnych, Z&_ 13' wstrzymujących _ 1.

Ad 4. Prrystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
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Powiedział m.rn.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesttzenrtego miasta Rawa
Mazowiecka, zostało uchwalone w dniu 24 czerwcaL))9r. UchwałąNr XXXYI|Z88/09 Rady
Miasta Rawa Mazowiecka.
Zgodnte zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnta29 |ipca2009r. w sprawie utworzenia'

ustalenia granic inazw gmin oraz siedzib ichwładz, ustalenia granic niektórych miast oraznadania
niektórym miejscowościom statusu miasta, nastąpiła zmiana granic miasta Rawa Mazowieckaz
powiększeniem obszaru o fragment wsi Boguszyce. Przepis art. 9 ust. 3 Ustawy z dniaZ7 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrlym wskazuje, że STUDIUM sporządza się
dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Zpov,,1lŻszego wynika obowiązek wskazujący
na konieczność ponownego uchwalenia STUDIUM w nowych granicach administracyjnych miasta.
Jednoczęśnie opierając się na opracowanej ,,Ana|izie zasadności przystąlienia do spotządzenia
zmtany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego miasta Rawy Mazowieckiej" -
listopad 2009r. stwierdza się koniecznoŚÓ dokonanianieznacznych korekt treści studium,
umozliwiających realizację zakwalifikowanych wniosków o zmianę planu miejscowego.
Mając powyzsze nawzględzie uznaje się za celowe podjęcie uchwały w sprawie
przy stąp i eni a do sp orz ądzenta zmlany S TUD IUM'

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje poz1tyrłmie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmiany
studium uwaruŃowan i kierunków zagospodarowania przesttzertlego miasta Rawa Mazowięcka.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzeniazmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzenne go miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniuzostała przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 5. Zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej,
przy ulicy Księże Domki.

Temat refęrowała naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiedział m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest sprzedaż nieruchomoŚci gruntowej zabudowanej
budynkiem warsztatowo _ usługowym, ozl|aczonej w ewidencji gruntów miasta
Rawa Mazowieckaw 2I1l3 o pow. 0,2196 ha' położonej w obrębie 8 miasta
Rawa Mazowieckaprzy ul. Księże Domki, będącej w uzytkowaniu wieczystym osoby
fizycznej, Uży'tkownik wieczysty zwrocił' się z wnioskiem o sprzedaŻ w/w nieruchomoŚci
gruntowej będącej dotychczas w jego użytkowaniu wieczystym. W związku ztym, Że
przedmiotowa nieruchomoŚć jestprzeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta pod tereny produkcyjno - usługowe, nie podlega ona przepisom
ustawy z dnta29 |tpca2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.
W obecnym stanie prawnym użytkownik wieczysty nieruchomości może nabyó prawo
użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym nazasadach ogólnie przyjętych w
oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami zazgodąRady Miasta.
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ZgodaRady Miasta wymagana jest również w oparciu o $ 6 pkt. 1 uchwały Nr

XXXVIIV3 O3lO9 naay uiasta Rawa Mazowieckazdnia}września2009 r. w sprawie zasad

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własnoŚó Gminy Miasta Rawa

Małowiecka, gdyiwartość przedmiotowej nieruchomości przehaczakwotę 50.000 zł.

opinię Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicząca

komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki

Terenami opiniuje pózytywnie piojekt uchwały w sprawie zbycianieruchomości stanowiącej mienie

komunalne, połozonej w Rawie Mazowieckiej,przy ulicy Księże Domki.

Innych wniosków nie było.
Przówodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie

zbycianierucńomości stanowiącej mienie komunalne, połoionej w Rawie Mazowiecktej, przy

ulicy Księże Domki.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 6. Opinia w sprawie lokalizacji kasyna gry.

Temat referował naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski..

Powiedział m.in.
Wnioskięm z dnia9 listopada 2009 roku Casino Gold Spółkaz ogtaniczona odpowiedzialnością

wystąpiła o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w budyŃu Nr 20a przy ulicy Mickiewicza w

Rawie Mazowieckiej.
Stosownie do treści art.35 pkt 15 ustawy zdnia 19 listopadafOO9 roku o grach hazardowych

wniosek o udzieleni e przez ministra właściwego do Spraw finansów publicznych koncesji na

prowadzenie kasyna powinien m.in. zawierać pozytywnąopinię Rady gminy o lokalizacji kasyna gry.

W tym stanie rzeczy koniecznym jest podjęc ie ptzez Radę Miasta uchwały wyraŻĄącĄ opinię

w sprawie proponowanej lokalizacji kasyna gry w Rawie Mazowieckiej.

W dyskusji głos zabierali:
- 'ńy Wojóiech Stefaniak, pytał jakąmamy wiedzę na temat kasyn, co się w nich dzieje,jakie są

odczucia mieszkańców, jakie śą skutki prowadzone kasyna, czy tenhazard nie doprowadzlł, do tragedii

w rodzinach,
- radny Piotr Kwaśniak' pytał czy jestpotrzebaaby rczszerzać, działa\ność kasyna o dodatkowe gry,

mając wiedzę jakie skutki niesie zasobąhazard,
- .uanu Mat'gorzataRudniak, apelowała o rozwagę gdyŻhazard nikomu nic dobrego nie uczynił,

- radny Wojciech Kubicki, zabierając głos podał po rozwagę wątpliwoŚó, czy proponowane tozszerzenie

działalnoŚci kasyna w Rawie Mazowieckiej to nie gra biznesu,
- radny Piotr lrla, zabierając głos poddał pod wątpliwość, czy powinniŚmy ogtaticzać, rozwój biznesu,

Społeózeństwo powinno byó świadome swojej decyĄi, azakazy niczemu nie służ6
- iadny Wojciech Kubicki odpowiadając .'u gio' radnego Piotra lrly, stwierdzlŁ, Żę kasyna gry to zupełnie

inny biznes,
Raóy Piotr Kwaśniak apelował aby negatywnie zaopiniowaÓ proponowany projekt uchwały mając na

uwadze ślubowanie naiadnego w którym dziaŁamy dla dobra gminy i jej mieszkańców.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski zabierając głos, potwięrdził'fakt,

ze Firma Casino Gold społ a z o.o. zwróciła się z wnioskiem o opinię, Burmistrz Miasta
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przygotował' projekt uchwały, decyzjana|eŻy do Rady Miasta' Miasto nie ma prawa ingerowania w
działa|ność kasyna, nie ma widzi ani nie prowadzi sondazu j akie są odczucia mieszkańców miasta.
Do tej pory nie ma oficjalnej skargi na działa|nośó kasy gry ptzy ulicy Mickiewrcza'
Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj zabierając głos, stwierdził, Że decyĄana\eŻy do Rady Miasta.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił przewodniczący Zbigniew Tusryński.
Komisja po przeanalizowaniu wniosku, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
orazpo burzliwej dyskusji zaopiniowała negatywnie wniosek o lokalizacje kasyna gry Zrozszerzonym
zakresem dział.ania o gry cylindtyczne, gry w karty czy gly w kości.

PrzewodniczącaRady poddała pod głosowanie wniosek Komisji Prawa i Porządku Publicznego o
wydanie negaty.wnej opinii w sprawie lokalizacji kasyna gIy ztozszetzonym zakresem dziaŁanta o gty
cylindryczne, grywkaĘ czy gry wkości.
Wniosęk w głosowaniu został przyjęty, głosowało 15 radnych, Zd_ 10, wstrzymujących - 5.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Gtazyna Dębska przedstawiła tręść projektu uchwały w sprawie
opinii o lokalizacji kasyna gry.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większoŚciągłosów. Głosowało 15 radnych,za_ |2,
wstrzymujących _ 3.

Ad 7. Przedłużenie czasu obowiązywaniataryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków i dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków.

Temat referował Czesław Kierebiński - Prezes Rawskich Wodociągów i Kanalizacji.
Powiedział m.in.
Zgodnie ztteściąart.24 ust.9a ustawy z dnia7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków na uzasadniony wniosek
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuia
czas obowiązywania dotychczasowych taryf,|ecz nie dłużej niż o 1 rok.
Do niniejszego uzasadnienia załączona jest kopia wniosku zł'oŻonego w dniu 20 sĘcznia2}I}
r. zawierającego informacje wymagane w art'24 ust. 9b ww. ustawy.
Projekt uchwały Zawlera ponadto zapisy dotyczące uchwalenia dopłat zbudŻetu miasta Rawa
Mazowiecka do cen wody i ścieków na poziomie obowią7ującym dotychczas. Dopłaty
obowiązująod trzech lat na tym samym poziomie w przypadku wody i ścieków sanitarnych'
natomiast dopłaty do ścieków opadowych i roŹopowych obowiązująod 2009 roku.
Dopłaty mająna celu złagodzenie dla odbiorców usług skutków wzrostu kosztów działalności
Spółki wynikającychzza|iczania do tych kosztów odpisów amortyzacyjnychprzeznaczarlych
na inwestycje.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grz5rwaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Prezesa Rawskich Wodociągów i Kanalizacji.
opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przedłuzenia czasu obowiązywaniataryf za zbiorowę
zaopattzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków i dopłat zbudietu miasta Rawa Mazowiecka
do cen wody i ścieków.

Innych wniosków nie było.
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Przewodnicząca Rady Miasta Gtazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
przedłuŻenia czasu obowiązywantatatyf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków i dopłat zbudzętu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 8. Zmiana budżetu Miasta na 2010 rok.

Temat referowała skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Zmiany w planie dochodów dotyczą:
Dział 801.
- wprowadza się zmiany w planie dochodów budzetu miasta na20t0 rok w zakresie
planowanej dotacji zUnii Europejskiej narea|izację projektów oświatolvych w gimnazjach
miejskich oraz Szkole Podstawowej nr 7 poprzezprzemieszczenie środków z dotacji
pomiędzy paragrafami 2008 i2009. Paragraf 200 z końcówką9 dotyczy środków
uzyskanych na dofinansowanie projektów unijnych zbudŻętu państwa.
- wprowadza się do budzetu miasta ( $ 2440) dotację z WFoSiGW w Łodzi w kwocie 22,500
zł' Dotacjata dotyczy refundacji wydatków poniesionych zbudŻetu miasta na program
edukacji ekologicznej realizowany przez szkołę w2009 roku. Rozliczenię końcowe i zwrot
dotacji z funduszu nastąpił w 2010 roku.
Dziat852.
- wprowadza się do budżetu miasta dochody ztytlłłu drobnych kwoty dotyczących zwrotu
zasiłków Z pomocy społecznej.
Dziat 900.
- wprowadza się do budzetu miasta dochody z tytułu likwidacji miejskiego funduszu ochrony
środowiska. Zgodnie z nową ustawa o finansach publicznych gminne fundusze ochrony
środowiska z początktem 2010 roku są zlikwidowane. Pozostające na rachunku bankowym
funduszu środki na dzień 1 stycznia 2010 roku przekazane zostająna rachunek dochodów
budzetu miasta. A opłaty pobierane za korzystanie zę środowiska stosownie do zapisów
ustawy Prawo ochrony środowiska będą wpływały na rachunek budzetu miasta.
Z opłat tych będą realizowane wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony
środowiska.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:
Dziat 600.
Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na:
- |22'500 zł. to kwota do zwrotu narzecz Urzędu Wojewódzkiego w zwtązkl z uzyskaniem
przez miasto zwrotu podatku Y AT zapł.aconego w fakturach zawykonane w 2009 roku roboty
z zab esu budowy kanalizacji deszczowej . Ponieważ częśó inwestycj i była r ea|tzowana z
środków z dotacji zbudzetu Wojewody Łódzktego w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 _ 20II, uzyskany zwrot VAT w części finansowanej z
środków dotacji zgodnie z umowąmusi zostać zwrócony do budzetu Wojewody.
Zwiększenie wydatków maj ątkowych dotyczy inwestycj i :

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na sl<rzyzowaniu ulic
ul. Katowickiej i Tomaszowskiej
Plan _ 40.000 zŁ
Zwrckszenie - 32.000 zł.
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Plan po zmianach-72.000 zł.

W wyniku ana|izy rynku projektantów ustalono, Że na wykonanie dokumentacji budowy
ronda na w/w skrzyŻowaniu oraz koszty map do celów projektowych to kwota znacznie
vlryisza nii zap|anowano w budzecie' Dokument acja ta obej mować będzie, oprócz
właściwego projektu drogowego (rondo chodniki, ściezka rowerowa) takze projekty
branżowe przebudowy występującej w obrębie skrzyżowania infrastruktury podziemnej, sąto
projekty przebudowy kanalizacji deszczowej ,kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznych,
oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, sięci telefonicznych, sieci gazowej.

Dział 801.
- rozdział' 80101 zwiększenie wydatków biezących na kwotę 36'000 zŁ. d|a Szkoły
Podstawowej Nr 1 na
W związku zzamiarem oddania do użytku szatni dla potrzeb sali gimnastycznej planowany
jest zakup imontaz wielu nowych elementów wyposaŻenia: koszy do szatni i toalet,
pojemników, Suszarek, szafek i ławek oraz wieszaków.
- zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 55'000 zł.. zptzeznaczeniem na wykonanie
wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnic Szkoły Podstawowej nr 1
Plan - 0
Zwiększenie - 55.000 zł
Plan po zmtanach_ 55.000 zł.

W związku zvtymianąstolarki okiennej w budynku szkoły i ograntczeniem naturalnej
wymianypowietrza orazze względu nazmianęptzęznaczeniapomieszczęnpiwnic (szatnta
główna i szatnie d|apotrzeb sali gimnastycznej) dochodzi do zwiększonego zawilgocenia
pomie szcze i. W zw iązku z p owy Ższy m zacho dzi p otr zeba zwentyl o wani a tych p omi e szczen
zapomocąwykonania wentylacji mechanicznej. Koszt wykonania wentylacji mechanicznej
wraz Z niezbędnymi robotami budowlanymi wynosi 55'000 zł.

- rozdział.80195 :
. zwiększa się o kwotę 2,897 zł. środki z dotacjt UE na rea|tzacjęprojektów

oświatowych w 2010 roku,
. zwiększa się o kwotę I '000 zł. środki zbudŻętu miasta na zlecenie w drodze

konkursów rea|izacji zadai własnych miasta w zakresie oświaty i edukacji
or ganizacj om p ozar ządo wym.

Dział 852 _ zwiększa się o kwotę 500 zł.. wydatki bieŻące w zakresie pomocy społecznej.
Dział' 900, rozdział 900 1 9 _ wprowadza się do planu wydatków budzetu miasta kwotę
150.000 zŁ. pochodzącąz likwidacji miejskiego funduszu ochrony środowiska narea|izację
wydatków i zadan określonych w art.400 a ustawy Prawo ochrony środowiska, gdzie
określone zostały zadania, których finansowanie następuje z opŁat pobranych na podstawie tej
ustawy. Zadania określone ustawąto m.in. gospodarowanie wodami, ochrona wód, ochrona
przeciwpowodziowa, zagospodarowanie odpadów, ochrona powierzchni ziem| zapobieganie
skutkom zanieczyszczenia Środowiska, ochrona powietrza, utrzymanie i zachowanie parków
o bj ętych o chro ną zabyków, zadania zw tązane z o chroną p r zy r o dy .

m. W niniejszej korekcie budzetu Miasta dokonuje się równiez zmiaty wysokości wolnych
środków na rachunku budzetu Miasta jakie faktycznie wystąpiły na koniec 2009 roku.
Zmianie ulega równiez wysokośó planowanych środków na spłaty kredytów ipoŻyczekw
2010 roku.
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opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu po anaIizie przedłoionego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowałapozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu na 2010 rok.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie' Głosowało 15 radnych.

Ad 9. Zaciągniecie kredytu ( remont przedszko|znr2).

Temat referowała skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały doĘczy wyrazeniazgody przęZ Wysoka Radę na zaciryniecie kredytu bankowego
narealizacje prac budowlanych w budynku Przedszkola Nr 2 - remont elewacji budynku wraz z
przebudową elewacj i frontowej
Zacirya się kred1't długoterminowy w kwocie 600.000 zł.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla _ przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedłoŻonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zacirynięcia kredytu bankowego
narealizacje prac budowlanych w budynku Przedszkola Nr 2.

Wniosków nie było'
Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zacirynięcia kredytu.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 10. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy międry sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj .
Powiedział m.in.
Informacja zawieraokres od 14 luty 2010 r. do 10 marca 20I0r.
W tym okresie w ka;Żdąśrodę przyjętych został'o 32 interesantów,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne _ ptzydział i zarnian. zajęcie pasa
drogowego ' praca) pomoc społeczna, napraw chodników, zmiarla planu zagospodarowania
pr ze stt zewte go' umo r zęnia p o datków, telewiĄ a kab l o wa.
W tym okresię uczestniczyłem w:
- spotkaniu u Prezydenta RP - 700 lecie urodzin Kazimterza Wielkiego,
- spotkaniu ze Starostą Rawskim,
- w spotkaniu z wyborcami w okręgu nr 3 i 5,
- spotkaniu z Radą Nad zorcząZa|<ładu Energetyki Cieplnej,
- spotkaniu w Spółce Rawskich Wodociągów i Kanalizacji _ Rada budowy sprawie inwestycji w
ulicy Słowackiego,

- spotkaniu zPolicją
- spotkaniu w Biurze Pracy,



- spotkanie z RadąBudowy inwestycji,,Krytej pływalni''
- w spotkaniach zprzedsiębiorcami ( m.in. LOGIS' FORD SERVICE, MIRBUD, Hotel OSSA,
RMSM, DAKOTA, TABO, MIRBUB, BONETII, KINGSPAN )

Ad 14. Interpelacj e zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady GrazynaDębska zabierĄąc głos przedstawiła treŚó pisma:
Il Pata Jana Kalarusa z osiedla 9 Maja działającego w imieniu mieszkańców miasta w sprawie
odpadów komunalny ch tzw, śmieci pocho dzących z gospodarstw domowych.
Burmistrz Miasta zaproponował spotkanie w tej sprawie w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

2l Pana Michała Sowika _ radnego Rady Miasta - pracownlkaZaMadu Energetyki Cieplnej - w
sprawie podwyŹki płac,
Burmistrz Miasta zabierĄąc głos powiedział',Że w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia, gdyŻjest to
sprawa Pan SowikaiFirmy ZEC.

Radny Wojciech Kubicki zabierĄąc głos zwrócił uwagę na Sprawę odbioru telewizji kablowej w
mieście oraz w sprawie poczynionych prac w opracowanie strategii rozwoju miasta.

Radny Michał Sowik zwróclł' się z prośbąw imieniu mieszkańców ulicy Dolna w sprawie poprawy
nawierzchni.
Radny Leszek Górecki zabierając głos zwrócił uwagę na niedokonczonąnaprawę chodnika w ulicy
Jerozolimskiej po wymianie słupów energetycznychprzezZakładBnergetycznego.
Burmistrz Miasta odpowiadając potwierdził o zaistniałej sytuacji, dodał, że warunki pogodowe nie
pozwa|ały na dokończenie robót.

Na tym punkcie Przewodnicząca
Miasta.

Sesja trwał a od godz. I4,, do 17

Rady Miasta ogłosiła zakończenie obrad XLIV Sesji Rady
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