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PRoToKoŁ
z obrad II Sesji V kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 6 grudnia 2006r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 1. Uczestni czyŁo 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta, Z-caBurmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik
Miasta' Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta,
zaproszeni przedstawiciele organizacji, Starosta Rawski oraz przybyli ńeszkancy miasta.

obrady II Sesji V kadencji otworzyłaPrzewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska.
P owitała Zapr o szonych go ści, publiczno ś ć oruz radnych przybyły ch na S ó sj ę.
Wydała komendę o wprowadzenie Sztandaru Miasta Rawa Mazowiecka.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Obecni wszyscy radni.

Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.
Zwrociła się z pytaniem czy są uwagi do przedłoŻonego porządku obrad.
Burmistrz Miasta zvtróclŁ się z prośbąo wprowadzenie dódatkowego punktu w sprawie
Zm|any uchwały utworzenia samorządowego Stowarzyszenia nozwoju ZiemiRawskiej
w zakresie zmiany składu przedstawicieli po obecnych wyborach do śamorządu Miasta.
Innych uwag nie było.
Przewodnicząca Rady zaproponowała aby dodatkowy punkt otrzymałnr l1 porządku obrad
i poddała porządek pod głosowanie.
Porządek obrad po uzupełnieniu w głosowaniu został przyjęty j ednogłośnie.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad'
3 . ZłoŻenię ślubowania przez Burmistrza Miasta.
4. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.
5. Uchwalenie stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku.
6. Uchwalenie stawek podatku od środków transportowych w 2007 roku.
7. Uchwalenie stawek podatku od posiadania psów w 2007 roku.
8. Ustalenie wymiaru podatku rolnego w 2007 roku.
9. Zmianauchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie uchwalęnia

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.
l0. Podjęcie uchwały w sprawie obciĘenianieruchomości komunalnej.
1I' Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Stowarzyśzenia Rozwoj uZiemi

Rawskiej.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
13. Zakończenie obrad.
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Ad 3. ZłożLenie ślubowaniaprzez Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta przed przystąpieniem do wykonywania funkcji złoŻył wobec Rady
ślubowanie o treści:
,,obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, zę dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców miasta'', dodając ,,Tak mi dopomóż Bóg'''

Przewodnic ząca Rady Miasta GraŻyna Dębska stwierdziła, ze od tej chwili Pan Eugeniusz
Góraj jest Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady zł.oŻyła gratulacje Burmistrzowi Miasta z okaĄt objęcia funkcji
Burmistrza Miasta oraz ptzekazał.a tnsygnia władzy.

Po ślubowaniu Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj powiedział m.in., Że doł.oŻy starań aby w
swojej drugiej kadencji pełnienia funkcji Burmistrza Miasta:
- zap ewnic l ep szą pr zy szło śc wszystkim mie szkańcom miasta'
- właściwie współpracowac z Radą Miasta, Powiatu, przedstawicielami wł'adz wszystkich

szczeb|i, p o słami, senatorami or az pt zedstawi ci el ami mini sterstw
- podnieść atrakcyjnośÓ Miasta poprzezpoprawę estetyki,
- poprawió stan bezpieczeństwa w mieście.

Po zaprzysiężeniu Pani Mariola Chojecka Prezes Rawskiego oddziału Towarzystwa Ptzyjacioł'
Dzieci wręczyła Burmistrzowi odznakęPrzyjaciel Dziecka pruyznanądecyzjąZarządu
Powiatowego TPD. Dodała' ie odznakataprzyznawana jest osobom szczegó|nie zasłuŻonym
w pracy na rzecz dzieci.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obtad I Sesji Rady Miastazostał'przyjęty w głosowaniu jednogłoŚnie. Głosowało
15 radnych.

Ad 5. Uchwalenie stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
W ptzedł.oŻonym projekcie uchwały w sprawie przyjęcia stawek podatku od nieruchomości
na2007 rok zaproponowane stawki podatku pozostająnaniezmienionym poziomie takim jak
przyjęte przez Radę i obowiązujące w 2006 roku. Zmiana dotyczy ujednolicenia stawek
podatku od nieruchomości w zakresie budynków związanych z dziaŁalnoŚcią gospodarezą
dla całego obszaru Miasta. W przedłoionym projekcie uchwały nie ma ntŻszych stawek
podatku dla obszaru strefy przemysłowej Mszczonowska.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący Komisji.
Komisja Budzetu po wnikliwej analizie orazpo informacji Skarbnik Miasta opiniuje
pozytywnie proponowane stawki podatku od nieruchomości na2007 rok.

Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w
sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku



I t n
Ą ó

?

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłoŚnie.

Ad 6. Uchwalenie stawek podatku od środków transportolvych w 2007 roku.

Temat refęrowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiędziała m.in.
W przedłoionym projekcie uchwały w sprawie przyjęcia stawek podatku od środków
transportowych na 2007 rok Zaproponowane stawki podatku pozostająna niezmienionym
poziomie takim jakprzyjęte przez Radę i obowiązujące w 2005 i 2006 roku.
Proponowanę stawki podatku określone w załącznikach I-7 dla poszczegolnych grup
pojazdow spełniająwymogi wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj.
nie przekraczają gornych stawek podatku określonychprzez Ministra Finansów w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący Komisji.
Komisja Budzetu po wnikliwej analtzie orazpo informacji Skarbnik Miasta opiniuje
pozytywnie stawki podatku od środków transpońowych w 2007 roku.

Dyskusii nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie uchwalenia stawek podatku od Środków transportowych w 2007 roku.

Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została ptzyjęta jednogłośnie.

Ad 7. Uchwalenie stawek podatku od posiadania psów w 2007 roku.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in'
W przedtoionym projekcie uchwały w sprawie przyjęcia stawek podatku od posiadania psów
naf007 rok zaproponowane stawki podatku pozostająna niezmienionym poziomie takim jak
przyjęte prZęZ Radę i obowiązujące w 2006 roku tj. w kwocie 30 zł. oraz zwolnienia każdego
pierwszego psa w gospodarstwie domowym.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla przewodniczący Komisji.
Komisja Budietu po wnikliwej analizie orazpo informacji Skarbnik Miasta opiniuje
pozytywnie stawki podatku od posiadania psów w 2007 roku.

Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadania psÓw w 2007 roku.

Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie.

Ad 8. Ustalenie wymiaru podatku rolnego w 2007 roku.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in'
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Burmistrz Miasta przedkłada wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie wymiaru podatku
rolnego w 200] roku w oparciu o średnia cenę skupu zyta okreŚloną pTZeZ Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za okres III kwartałów br. roku.
Cena ta zostata ustalona na kwotę 35,52 zł. zakwinta|. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym - podatek rolny ustala się jako równowaznośó pienięzną
2,5 kwintalazfiawyliczonąw oparciu o średniącenę skupu zyta okreŚlonąprzęz GUS od
t hektara przehczentowego gruntu,

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący Komisji.
Komisja Budzetu po wnikliwej anahzie orazpo informacji Skarbnik Miasta opiniuje
pozytywnie proponowany wymiar podatku rolnego.

Dyskusji nie było.
Rada przyjęła w głosowaniu jednogłoŚnie (głosowało 15 radnych) zaproponowany wymiar
podatku rolnego na 2007 rok.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minut ptzerury.

Ad 9. Zmiana uchwaĘ Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.

Tęmat referował Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ańur Piotrowski.
Powiedział m.in.
Na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie Gminy Rada
Miasta jest zobowiązana do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
Poniewaz stan faktyczny,poprzezprzekazanie w ramach apońu części zasobów
mieszkaniov\ych do RTBS uległ zmianie, zachodzi konieczność uchwalenia nowego
programu' z uwzględnieniem faktu' ze RTBS jako spółka Miasta gospodaruje obecnie
publicznym zasobem mieszkaniowym nie będącym zasobem miasta, jednakze uwzględnia
w SWym programie rozwoju potrzeby mieszkaniowe społeczności lokalnej.

Radny Wojciech Kubicki zabrał' głos.
Powiędział m'in.
Je śli Rawsk ie T ow arzystwo Budownictwa Społeczne g o ma r ea|izować po l itykę
mieszkaniową miasta, które go po dstawowym zadaniem j est zap ewnienie mteszkań, takze
komunalnych, to jak to się ma do ogłoszeń o sprzedaŻy w przetargu mieszkań komunalnych.
To znaczy zę Miasto nie ma problemu z mieszkaniami komunalnymi i nie ma potrzeby
zabezpieczać mieszkania komunalnę w nowo budowanym bloku przez TBS.

Prezes Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznęgo Teresa Pietrzak wyjaŚniata.
Na Spółce _ ktora jest spółkąprawa handlowego spoczywa obowiązek dbania o wynik
finansowy f,rrmy. Sprzedając mieszkania kierowała się dobrem Firmy.

Radny Sławomir Tabaczynski zabierając głos zwrócił uwagę, ze mieszkania budowane prze7:
RTBS nie sątanie dla przeciętnego mieszkańca ( maja kosztować nawet 1,4 tys zł'otychzam")
Zapfał o wykonawcę - jaka Firm będzie realizowałato zadanle.

Prezes Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Teresa Ptetrzak wyjaśniała:
Przetarg na budowę bloku na osiedlu Solidarności v,rygrała firma z Piotrkowa Trybunalskiego.
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To nie sądrogie mieszkania. Pozyskaliśmy chętnych na całąpowierzchnię mieszkaniową.
Dodała, że na Spółce _ ktora jest społkąprawa handlowego spoczywa obowiązek dbania o wynik
finansowy firmy.

Radny Sławomir Tabaczynski dodał, że Klub PIS poprze ten projekt uchwały, |eczbędzie
uwaznie przyg|ądał' się realizacji tego zadaniai Spółce RTBS.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska przewodnicząca
Komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|tzte, wyjaśnieniach Skarbnik Miasta' Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Prezes Rawskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego mając na uwadze dobro mieszkańców opiniuje pozytywnie zmianęuchwały
Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.

Irrnych wniosków niebyło.

Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie Zrriany uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za - 73,
2 - wstrzymujący'

Ad 10. Podjęcie uchwaĘ w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej.

Temat referowała naczelnik Wydziału Gospodarki Teręnami Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest zabezpieczenie spłaty kredytu, który udzieli Bank
Gospodarstwa Krajowego Rawskiemu.l'owarzystwu Budownictwa Społecznego na budowę
budynku mieszkalnego na osiedlu Solidamości w Rawie Mazowieckiej w wysokości
1.791.000 zł, Zę strony Miasta poręczeniem spłaty kredytu będzie ustanowienie hipoteki w
kwocie do 600'000 zł, na nieruchomości komunalnej, zabudowanej Miejskim Domem
Kultury przy ul. Krakowskiej.
Spłatę pozostałej kwoty kredytu zabezpieczy Rawskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego posiadanym maj ątkiem.
Z uwagi na wagę zagadnienia w zakręsie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w mieście'
obciąienie nieruchomości miejskiej na ten cel jest więc w pełni uzasadnione.

opinię Komisji komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząc^
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach Skarbnik Miasta, Naczelnika
Wydziału Gospodarki Tęrenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie obciązenia
nieruchomości komunalnej - ustanowienie hipoteki w kwocie do 600.000 zt. na
nieruchomości komunalnej, zabudowanej Miejskim Domem Kultury przy u|. Krakowskiej.

Innych wniosków nie było.
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Przewodnicząca Rady Miasta GraiynaDębska przedstawiła treśÓ projektu uchwały w
sprawie obciążenia nieruchomości komunalnei.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych , za- |3,
wstrzymujący - 1, przeciw -1.

Ad 11. Zmiana uchwaĘ w sprawie utworzenia Samorządowego Stowarryszenia
Rozwoj u Ziemi Rawskiej.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj zabierając głos powiedział m'in'
W 2005 roku zostato powołane Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju ZiemiiRawskiej.
Podstawowym celem Stowarzyszenia są działaniamające na celu wsp1eranie idei samorźądności,
ochrona intęresów oraz współdziałanie narzeczrozwoju gospodarczógo i kulturalnego jednostek
samorządowych,, ziemi rawskiej''.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia ustanowieni przedstawiciele Miasta to Burmistrz i
Przewodniczący Rady.
W związku z nowymi wyborami i zmianąna stanowisku Przewodni cząaego Rady proponuje
się Panią Grażynę Dębską.

opinię Komisji Prawa i Porządku Pub|icznego przedstawił Zbigniew Tusryński.
Komisja po analizie na Swym posiedzeniu opiniuje pozy.tywnie kandydaturę rani GraŻyny Dębskiej
na przedstawiciela Miasta do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.-

Dyskusji nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego StowarzyszeniaRozwoju
Zięmi Rawskiej

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

Ad. 12. Interpelacj e, zapytania i wolne wnioski.

Radny Sławomir Stefaniak przedstawił sprawę mieszkańca _ Bonio z u|icy Słowackiego
który wystąpił do BurmtstrzaMiasta w sprawie wykupu gruntów wzdŁuirzeki Rawki ( za
posesj ą zainteresowanych).
Czy nie na|eŻy zmienlć w planie zagospodarowania przeznaczenia tych gruntów' poniewaz na
budownictwo mieszkaniowe się nie nadajązuwagi na położenie wzdłuŻrzeki Rawki' która
często za|ęwate tereny.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj odpowiadał, sprawa je st znana, grunty te Są w planie
zagospodarowania przestrzennego ptzęznaczonę pod tereny mieszkaniowe i będą s przedane
jedynie w drodze przetargu nieograniczonego.

Radny Sławomir Stefaniak ponownie zabrał głos, ponownie apelował o zajęcie się ta sprawą
tozwaŻenie nad zmianąplanu zagospodarowania ptzestrzennego - zmiany przeznaczeńiu ty.r'
gruntów.



Pani Sekretarz Miasta Jolanta Makowska poinformowała Radę o obowiąpującej uchwale
w sprawie wysokości diet i kosztów podróży radnych.

Natym punkcie PrzewodniczącaRady MiastaGruŻynaDębska ogłosiła zakoirczęnie obrad
II Sesji Rady Miasta.
Sesja trwał a od, godz.l4oo do 16,o .

PtZEWODNteintr
RADY M|ASTA |!ĄW^ M^ZoWECKA

( M'z.lrrt

\./


