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PRoToKÓŁ
z obrad XLVI Sesji Rady Miasta

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Uczestniczyło 15 radnych,
Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta.

obrady otworzyła Przewodnicząca Rady MiastaGruŻyna Dębska, która powitałazaptoszonych
gości oraz wszystkich radnych.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, Że radni otrzymali proponowany porządek.
Posiedzenie Rady zostało zwołanie w trybie art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
( na wniosek Burmistrza Miasta).

Zwróc1ła się z zapytartiem, czy są uwagi do przedłoŻonego porządku obrad'
Uwag do porządku obrad nie było.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjętyjednogłośnie ( głosowało 15 radnych) w
następuj ącym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
f ' Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji'
4.Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca2010 r.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Zakonczenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obtad XLV Sesji Rady Miasta będzie przyjęty na następnej Sesji.

Ad 4. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Temat referowała Sekretarz Miasta Jolanta Makowska. Poinformowała o koniecmości
utworzenia dodatkowego obwodu wyborczego w szpitalu im. Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaruądzonych na dzień20
częrwca 2010r.
Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GretŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzieńZ) czerwca2010 r.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.



Ad 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Radny Sławomir Stefaniak poinformował, ie mieszkańcy miasta zv'racająmu uwagę ' Ze
ulica Reymonta jest zawąska i jest na niej utrudniony przejazd, proponuj ą aby na parkingu
samochody parkowały wzdŁuŻulicy a nie po skosie.
Na uwagę radnego Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka - Eugeniusz Góraj odpowiedział iz
jest opracowywana dokumentacja na poszerzenie ulicy Reymonta i w niej będą
uwzględnione parkingi.

Radny Wojciech Kubicki spytał czy jest prawdą , ie ptzy ulicy Targowej będzie budowany
kolejny sklep wielkopowierzchniowy Intęrmarche.
Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj odpowiedział , Że będzie budowany sklep typu
Intermarche a|e zmateriałami budowlanymi, środkami ochrony roślin itp. Sklep nie będzie
zawiqał artykułów spoŻywczych'

Burmistrz Miasta będąc przy głosie zaprosił wszystkich radnych na spotkanie w dniu 10 maja
ZOIOI. o godzinie 16.00 w Miejskim Domu Kultury zfirmą Eskadra opracowującą strategię
promocji miasta Rawa Mazowiecka.

Radny Michał Sowik poinformował, ,tŻzgłosiła się do niego Wspólnota Mieszkaniowa Plac
Piłsudskiego 4 zprośbą o podcięcie dtzęwa znajdującego się na ulicy Krakowskiej.
Prze dstawił zdj ęc i e pr zekazane mu pr zez P rzewo dni c Z ąc ę go Wsp ó lnoty.
Radny Zbigniew Tuszyński poinformował , Że zabykowy dąb na skwerze w centrum miasta
wymaga pielęgnacji.
Radna Barbara Grzywaczewska poinformowała, że Komisja Komunalna stawiała wniosek
aby zabezpieczyć dąb w parku'
Burmistrz Miasta odpowiadaj ąc na pytania v,ryjaśnlł' iż'
- Zna sprawę drzew Wspólnoty Mieszkaniowej, nie wSZyScy |okatorzy tej wspólnoty myślą
tak jak jej przewodniczący, a|e aktualnie drzewo to wygląda inaczej ntzna pokazanym
zdjęciu , było ono juz podcinane
- dąb w parku i dąb na skwerku są zapisane jako pomniki przyrody i wszystkie zabtegt
dokonywane na nich musząbyć uzgadniane z Konserwatorem Przyrody. Przewidujemy
zabezpieczenie tych drzew ale nie teraz gdyz jest to niekorzystne ze wzg\ędu na porę roku.

Radny Piotr Kwaśniak poinformował, iinapoczątku roku uczestniczył w szkoleniu z
harcerzami na temat profilaktykiuza|eŻnięn. przemocy w rodzinie ' elementów do życia w
rodzinie' profilaktyki AIDS i ma kontakt do firmy szkolącej . Swoje wystąpienie kieruje
bardziej do Komisji oświaty aby zaintetesowała się tym tematem i zainteresowała
Dyrektorów Szkół'
Burmistrz Miasta odpowiadając na Sugestie Radnego poinformował, tzmamy w vzędzie
kontakty do różnych firm i czasami korzystamy z ich usług w profilaktyce.

Na tym puŃcie PrzewodniczącaRady Miasta ogłosiła zakoficzenie obrad XLVI Sesji Rady
Miasta.

Sesja trwała od godz. 15oo do 16 
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