
PROTOKOL
III Sesji V kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka
w dniu 21 grudnia 2006r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w Sali konferencyjnej Urz~du Gminy Rawa Mazowiecka
Uczestniczylo 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik
Miasta, Naczelnicy Wydzial6w Urz~du Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta,
zaproszeni przedstawiciele organizacji, V-ce Starosta Rawski oraz przybyli mieszkancy miasta.

Obrady III Sesji V kadencji otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska.
Powitala zaproszonych gosci, publicznosc oraz radnych przybylych na Sesj~.

Na podstawie listy obecnosci stwierdzila prawomocnosc obrad.
Obecni wszyscy radni.

Nast~pnie przedstawila proponowany porzqdek obrad.
Zwr6cila si~ z pytaniem czy Squwagi do przedlozonego porzqdku obrad.
Uwag nie bylo.
Przewodniczqca Rady poddala porzqdek pod glosowanie.
Porzqdek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie (glosowalo 15 radnych) w
nast~pujqcym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porzqdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Sprzedaz nieruchomosci gruntowej stanowiqcej mienie komunalne, polozonej w Rawie

Mazowieckiej przy ulicy Aleksandr6wka.
5. Przyj~cie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych

na 2007 roku.
6. Wyposazenie w majqtek zakladu budzetowego.
7. Okreslenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomosci.
8. Przyj~cie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w 2007 roku.
9. Zmiana uchwaly w sprawie pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej.
10. Zmiana budzetu Miasta na 2006 rolc
II. Podj~cie uchwaly w sprawie skargi na dokonywanie czynnosci z zakresu administracji

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Plan pracy Rady Miasta oraz komisji na rok 2007.
13. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
15. Zakonczenie obrad.



Protok61 z obrad II Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty w glosowaniu jednoglosnie. Glosowalo
15 radnych.

Ad 4. Sprzedaz nieruchomosci gruntowej stanowi~cej mienie komunalne, polozonej w
Rawie Mazowieckiej przy ulicy Aleksandrowka.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest sprzedaz teren6w miejskich pod przemysl, sklady
i magazyny zgodnie z przeznaczeniem w obowiqzujqcym planie zagospodarowania
przestrzemlego miasta.
Tereny te, 0 powierzchni 3,7829 ha, polozone Setw cz~sci.p6lnocno-wschodniej Miasta Rawa
Mazowiecka pomi~dzy droget krajowet nr 8, ul. Bialet i terenami budowlanymi na zapleczu
ul. Aleksandr6wka.
Dojazd do teren6w jest istniejetcy od ul. Bialej w ramach w~zla drogowego na drodze nr 8
oraz od ulicy Aleksandr6wka ulicet dojazdowet projektowanet.
Z uwagi na polozenie teren6w z dost~pnosciet komunikacyjnet od w~zla drogowego "Biala"
zglaszajet si~ do jego zagospodarowania potencjalni inwestorzy. Nabywca teren6w zostanie
wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Radny Piotr Kwasniak zabierajetc glos zapytal jak Setuzbrojone tereny, kt6re Set proponowane
w projekcie uchwaly do sprzedazy, kto jest inwestorem tej inwestycji, jakie b~detmechanizmy
zabezpieczajetce przy akcie notarialnym.
Burmistrz Miasta odpowiadajetc poinformowal, ze Setdwie finny zainteresowane wymienionymi
terenami:
- punkt sprzedazy samochod6w plus serwis
- zaklad produkcji material6w budowlanych
Radny Slawomir Stefaniak - zaproponowal aby na etapie przetargu byla mozliwose
negocjacji jak najwyzszej ceny.

Stanislaw Rosiak - stwierdzil, aby uwzgl~dnie proponowane mozliwosci trzeba by oglosie
przetarg nieograniczony.

V-ce Burmistrz Piotr Wojewoda - aby uwzgl~dnie proponowane warunki winien bye
ogloszony przetarg ofertowy.

Piotr Irla - nalezy brae pod uwag~ przedewszystkim cen~, notariusz nie wpisze do aktu
notarialnego zadnych uwarunkowan.

Wojciech Kubicki - jakie ograniczenia ma plan zagospodarowania przestrzennego, aby nie
byla to firma ucietzliwa dla Miasta, na etapie projektowania planu zagospodarowania nalezy
tworzye uwarunkowania.

Burmistrz Miasta zapewnial, ze jezeli dojdzie do sprzedazy wybierze najkorzystniejszet
firm~ i najkorzystniejszet cen~. Na etapie aktu notarialnego nie ma mozliwosci wprowadzania
mechanizm6w zabezpieczajetcych.



Opinif Komisji komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci
gruntowej stanowiqcej mienie komunalne, polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Aleksandr6wka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie sprzedazy nieruchomosci gruntowej stanowiqcej mienie komunalne, polozonej
w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Aleksandr6wka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciq gloSGw. Glosowalo 15 radnych, za- 12,
wstrzymujqcy - 3.

Ad 5. Przyjfcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow
Alkoholowych na 2007 roku.

Temat referowal Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski.
Powiedzial m.in.
Obowiqzek uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych wynika z ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi.
Program przyjmuje si~ na dany rok budzetowy, na realizacj~ zadan ze srodk6w finansowych
pochodzqcych z wydanych zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych, wnoszonych przez
prowadzqce tq sprzedaz podmioty gospodarcze.
Gl6wne zadania to:
1. Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych
od alkoholu.
2. Udzielenie rodzinom, w kt6rych wyst~puje problem alkoholowy, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczeg61nosci ochrony przed przemOCqw rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie
rozwiqzywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, a w szczeg6lnosci
dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj~c sportowych, a takZe dzialan
na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w zaj~ciach sportowych, a takze dzialan na rzecz
dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i os6b fizycznych, sluzqcej
rozwiqzywaniu problem6w alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepis6w 0 wychowaniu w
trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz wystqpienie przed sadem w charakterze
oskarzyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centr6w
integracj i spolecznej.

Radna Malgorzata Rudniak - czlonek Komisji Oswiaty - stwierdzila ,ze w Rawie Maz.
Nie jest przestrzegana ustawa 0 wychowaniu w trzeZwosci, mlodziez ma nieograniczonq
dost~pnosc do zakupu alkoholu.
Komisja Oswiaty b~dzie si~ dokladnie przyglqdac pracy komisji.



Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski -
przewodnicz~cy Komisji
Komisja po zapoznaniu si~ z przedlozonym Miejskim Programem Profi1aktyki i
Rozwiqzywania Prob1em6w A1koho1owych na 2007 roku opiniuje pozytywnie.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc proj ektu uchwaly w
sprawie przyj~cie Miejskiego Programu Profi1aktyki i Rozwiqzywania Prob1em6w
A1koho1owych na 2007 roku.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Temat referowal Pawel Pi<ttkiewicz - Nacze1nik Wydzialu Wydzialu Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Integracji Europejskich.
Powiedzial m.in.
Urz<tdMiasta nie prowadzi biez<tcej eksp10atacji i remont6w sieci kanalizacyjnych i
wodoci<tgowychjak i innych urzqdzen komuna1nych.
Wybudowan<t siec przekazuje si~ Zakladowi Gospodarki Komuna1nej, kt6ry posiada fachow<t
kadr~ i sprz~t do obslugi.

Dotyczy:
1. Urz<tdzenia kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej 0 wartosci - 115.489,75 zl
2. Urz<tdzenia kana1izacji deszczowej w ul. Piaskowej 0 wartosci - 126.554,77 zl
3. Urz<tdzenia kana1izacji deszczowej w ul. Ogrodowej 0 wartosci - 61.288,87 zl
4. Urz<tdzenia kanalizacji deszczowej w ul. Laskowej 0 wartosci - 61.723,87 zl
5. Urz<tdzenia kanalizacji deszczowej w ul. Wisniowej 0 wartosci - 60.438,87 zl
6. Urz<tdzenia kana1izacji deszczowej w ul. Orzechowej 0 wartosci - 52.690,46 zl
7.0dwodnienie ul. Mszczonowskiej w rejonie skrzyzowania z torami PKP 0 wartosci

16.000 zl

Opini~ Komisji komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komuna1na po dokladnej analizie i wyjasnieniach Nacze1nika Wydzialu Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskich opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w
sprawie wyposazenia w maj<ttek zakladu budzetowego.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie wyposazenia w maj<ttek zakladu budzetowego.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.



Ad 7. Okreslenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od
nieruchomosci.

Temat referowala Skarbnik Miasta - Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
W zwiqzku z wprowadzeniem przez Radt( Miasta od 2007 roku jednolitej stawki podatku od
nieruchomosci od budynk6w zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej
wskazana jest zmiana deklaracji na podatek od nieruchomosci oraz informacji 0

nieruchomosciach, kt6re skladajet osoby prawne i fizyczne zobowietzane do placenia podatku.
Zmiana dotyczy wykreslenia z deklaracji punktu dotyczetcego opodatkowania inna stawket
podatku budynk6w polozonych w strefie "Mszczonowska " i terenach przyleglych .
Zmiana wzoru deklaracji i informacji przyczyni sit( do uzyskania wit(kszej przejrzystosci
druk6w wypelnianych przez podatnik6w.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski -
przewodnicz~cy Komisji
Komisja po zapoznaniu sit( z przedlozonym materialem oraz po wyjasnieniach Skarbnik Miasta
opiniuje pozytywnie proponowane wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
w podatku od nieruchomosci.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy Komisji.
Komisja Budzetu po wnikliwej analizie oraz po informacji Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
proponowane wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomosci.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczetca Rady Miasta Grazyna Dt(bska przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie
okreslenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomosci.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjt(ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 8. Przyj~cie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w 2007 roku.

Temat referowala Skarbnik Miasta - Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy przyjt(cia dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Lodzi w wysokosci 12.000 z1. z przeznaczeniem na realizacjt( programu
edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej pod nazwet
" JesteSmy nadziejet Ziemi ".
Stosowny wniosek 0 uzyskanie dofinansowania z Funduszu w wysokosci 50% koszt6w
calego zadania zlozyla Dyrektor szkoly.
Wniosek uzyskal pozytywnet decyzjt( Zarzetdu Funduszu, kt6ry przeznaczy na dofinansowanie
tego zadania w 2007 roku kwott( 12.000 z1.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy Komisji.
Komisja Budzetu po analizie oraz po informacji Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
przyjt(cie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007 roku.



Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie
przyj~cia dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007 roku.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 9. Zmiana uchwaly w sprawie pOZyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Temat referowala Skarbnik Miasta - Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
W sierpniu br. Rada Miasta podj~la uchwal~ w sprawie u~yskania pozyczki w kwocie
134.688 z1,z WFOSi GW na pokrycie cz~sci kosztow zwiqzanych z opracowaniem studium
wykonalnosci, raportu oceny oddzialywania na srodowisko i wniosku aplikacyjnego do
Funduszu Spojnosci na zadanie inwestycyjne dotyczqce uporzqdkowania gospodarki wodno-
sciekowej miasta Rawa Mazowiecka.
Zaplata za wykonanie calej dokumentacji jest etapowana, w zaleznosci od akceptacji
dokumentacji przez poszczegolne instytucje, do ktorych b~dzie skladana i zatwierdzana.
Pierwsza platnosc do wysokosci 25 % kwoty umownej nastqpi po zlozeniu wniosku
aplikacyjnego wraz z dokumentacjq do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska.
Nast~pne platnosci Squzaleznione od zaakceptowania wniosku przez NFOSiGW i wpisania
go na list~ dofinansowania.
W biezqcym roku nie wydatkowane bylyby srodki planowane do pozyskania w drodze
pozyczki WFOSiGW, dlatego tez wystqpimy z wnioskiem do Funduszu 0 anektowanie
udzielenia pozyczki na rok 2007 .

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr IrIa przewodnicz~cy Komisji.
Komisja Budzetu po analizie oraz po informacji Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
zmian~ uchwaly w sprawie pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany uchwaly w sprawie pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta - Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
W przedlozonym Wysokiej Radzie projekcie uchwaly wnioskuj~ 0 dokonanie nast~pujqcych
zmian budzetu Miasta na 2006 rok :



I. Zmiany w planie dochod6w:
Dzial 700, rozdzial 70005 - w zwiqzku z tym , iz planowana w br. sprzedaz nieruehomosei
miejskiej polozonej w strefie "Skierniewieka" nastqpi w przetargu ofertowym
przeprowadzonym przez Lodzkct Speejalnct Stref~ Ekonomieznct przy udziale przedstawieieli
Miasta w dniu 09.01.2007 roku, doehody ze sprzedazy tej dzialki 0 pow.2.3726 ha zasilct
budzet Miasta ale juz w 2007 roku. Nalezy w zwictzku z tym zmniejszyc planowane doehody
budzetu miasta z tytulu sprzedazy nieruehomosei komunalnyeh w tym roku 0 kwot~
765.000 zl.

Dzia1756, rozdzial 75616
- zmniejsza si~ 0 kwot~ 60.000 zl. planowane doehody z podatku od srodkow transportowyeh
od osob prawnyeh. Od grudnia 2005 roku PKS Skierniewiee, w wyniku przeksztaleenia
przedsi~biorstwa w spolk~ zoo. Skarbu Pal1stwa, odplatnie uzytkuje autobusy, ktore Sct
wlasnoseict Lodzkiej Delegatury Skarbu Panstwa. Zgodnie z wlaseiwoseict miejseowct w
podatku od srodkow transportowyeh podatek od tyeh autobusow jest oplaeany do Urz~du
Miasta Lodzi.
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 35.000 zl. to jest do wysokosei faktyeznyeh wplywow do budzetu
Miasta w 2006 roku doehodow z tytulu podatku od spadkow i darowizn
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 50.000 zl. to jest do wysokosei faktyeznyeh wplywow budzetu w 2006
roku doehody z podatku od ezynnosei eywilno-prawnyeh
Dzial 756, rozdzial 75621 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 150.000 zl. doehody budZetu w 2006 roku z
tytulu udzialow Miasta w podatku doehodowym od osob fizyeznyeh. Analiza uzyskanyeh
doehodow z tego tytulu wskazuje, ze budzet uzyska doehody z tego tytulu 0 kwot~ jw.
WYZSZctw porownaniu do prognozowanyeh na poezcttku roku.
Dzia1758, rozdzia175801
- w wyniku podzialu rezerwy subweneji oswiatowej uzyskalismy z Ministerstwa Finansow
dodatkowct kwot~ subweneji oswiatowej na 2006 rok w wysokosei 30.954 zl.
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 20.000 zl.. planowane doehody z odsetek od srodkow na raehunku
bankowym budzetu Miasta. Uzyskane doehody za 11 miesi~ey br. wskazujq, ze wplywy
budzetu z tego tytulu b~dct wyzsze od prognozowanyeh na poezcttku roku.

II. Zmiana w planie wydatk6w:
1/ Dzial 700,
- rozdzial 70005 - zmiana planowanyeh srodkow w tym rozdziale w kwoeie 6.000 zl..:

r przeniesienie tej kwoty z wydatkow planowanyeh na zakup gruntow na wydatki biezctee
zwictzane z konieeznoseict wyplaty odszkodowan na rzeez osob fizyeznyeh za grunty przej~te
w lataeh wezesniejszyeh na potrzeby budowy drog.

- rozdzial 70021
Z przedlozonego do Urz~du Miasta przez Rawski TBS sp. zoo bilansu za 2005 rok oraz
szezegolowego zestawienia said na dzien 31.12.2005 roku z kont prowadzonej ewideneji
naleznosei i zobowictzan zwictzanyeh z gospodarkct lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi
nalezcteymi do Miasta, a zarzctdzanymi przez rawskie TBS do konea 2005 roku wynika
konieeznosc uregulowania przez Miasto Rawa Mazowieeka zobowictzan na rzecz wspolnot
mieszkaniowyeh, ktore dotyezct naleznyeh zaliezek na ez~sei wspolne, koszty zarzctdu i
fundusz remontowy. Kwota zobowictzania Miasta wynikajctea z rozliezenia bilansu za 2005 to
141.839.10 zl. W eelu uregulowania zobowictzan Miasta za 2005 rok niezb~dne b~dzie
zwi~kszenie srodkow na ten eel w kwoeie 120.000 zl. Miasto posiadalo swoje lokale w ponad
30 wspolnotaeh mieszkaniowyeh, w ktoryeh bylo zobowictzane do pokryeia r6Zniey pomi~dzy
obowictzujctea stawkct ezynszu wg. uehwaly Rady Miejskiej z 2000 roku ( tct stawk~ ezynszu



I/O

oplacallokator), a faktycznymi stawkami koszt6w zarzqdu, funduszu remontowego i
obci'lzeniami na cz~sci wsp6lne jakie ustalaly corocznie w swoich uchwalach wsp6lnoty
mieszkaniowe. Stawki ustalane przez wsp6lnoty znacznie odbiegaly od obowi'lzuj'lcych z
uchwaly Rady Miejskiej. W celu ostatecznego zamkni~cia rozliczenia koszt6w utrzymania
komunalnych lokali mieszkalnych wnioskuj~ do Rady Miasta 0 zwi~kszenie wydatk6w na ten
cel, aby w br. uregulowac wszystkie zalegle zobowi'lzania dotycz'lce mieszkalnych zasob6w
komunalnych miasta.

Dzia1710, rozdzia171014 - wnioskuj~ 0 zwi~kszenie 0 kwot~ 10.000 z1. planowanych
wydatk6w zwi'lzanych z koniecznosci'l wykonania w br. niezb~dnych wycen nieruchomosci,
pokrycia koszt6w oplat notarialnych, zlecenia map do cel6w projektowych. Realizacja tych
wydatk6w wi'lze si~ z wykonywaniem uchwal Rady Miasta w zakresie nabycia i zbycia
nieruchomosci oraz zniesienia wsp61wlasnosci.
2/ Dzial 801.
- rozdzial 80101 zmiany w planie wydatk6w szk61 podstawowych obejmuj'l:
a/ Dyrektor SP Nr 1 wnioskuje 0 przesuni~cie srodk6w w planie finansowym szkoly
pomi~dzy paragrafami : zmniejszenie planowanych wydatk6w na kwot~ 10.000 z1. -
oszcz~dnosci wydatk6w planowanych na oplacenie obowi'lzkowych skladek z tytulu
ubezpieczenia spolecznego wynikaj'l z faktu przebywania 2 nauczycieli na dlugotrwalych
zwolnieniach zwi'lzanych z ci'lZ'l oraz dw6ch nauczycieli przebywaj'lcych na urlopach
macierzynskich i przesuni~cie tych srodk6w na zakup niezb~dnego dla szkoly sprz~tu
naglasniaj'lcego (kolumny, mikrofony, wzmacniacze, odtwarzacze). Szkola dotychczas
dysponuje sprz~tem wyeksploatowanym, zakupionym jeszcze w latach 80 - tych.

rozdzia180110 - zmiany w planie wydatk6w biez'lcych w gimnazjach obejmuj'l:
- na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr I nast~puje przeniesienie kwoty 3.400 z1. pomi~dzy
paragrafami wynagrodzeI1 osobowych i skladek na ubezpieczenia spoleczne. Przeniesienia te
S'l niezb~dne w celu zamkni~cia roku obrachunkowego.
- na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 oszcz~dnosci w kwocie 28.000 zl. powstale w
grupie wynagrodzell i pochodnych ( skladek na ZUS i FP) przeznacza si~ na zakup
niezb~dnego komputera do biblioteki szkolnej, zaplat~ faktur za energi~ ciepln'l za m-c
grudzieI1, zaplat~ faktury za korzystanie z hali sportowej na zaj~cia wychowania fizycznego,
ubezpieczenie maj'ltku szkoly. Oszcz~dnosci w planie wydatk6w nast'lPi1y w wyniku
przebywania 2 nauczycielek na urlopach macierzYI1skich, dw6ch na zwolnieniach lekarskich
zwi'lzanych z ci'lZ'l orazjednego nauczyciela na dlugotrwalym zwolnieniu lekarskim.

Dzial 852, rozdzial 85215 - zmniejsza si~ 0 kwot~ 200.000 z1. planowane wydatki na wyplat~
dodatk6w mieszkaniowych. W oparciu 0 wydane decyzje w tej sprawie faktyczne wydatki
budzetu miasta w 2006 roku ZamkI1'lsi~ kwot'l685.000 z1.

Dzial 900, rozdzial 90095 :
- zmniejszenie wydatk6w biez'lcych 0 kwot~ 134.688 z1. dotyczy korekty planowanych
wydatk6w zwi'lzanych ze zleceniem wykonania opracowania dokumentacji aplikacyjnej i
wniosku do Funduszu Sp6jnosci na zadania z zakresu porz'ldkowania gospodarki wodno -
sciekowej dla miasta Rawa Mazowiecka. Platnosc za wykonanie tej dokumentacji nast'lPi w
etapach, w zaleznosci od akceptacji dokumentacji przez poszczeg6lne instytucje, do kt6rych
b~dzie skladana i zatwierdzana. Pierwsza platnosc do wysokosci 25 % kwoty umownej
nast'lPi po zlozeniu wniosku aplikacyjnego wraz z dokumentacj'l do Wojew6dzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska. Nast~pne platnosci S'l uzaleznione od zaakceptowania
wniosku przez NFOSiGW i wpisania go na list~ dofinansowania.



Zmiany w planie wydatk6w inwestycyjnych okreSlone w zalqczniku nr 4
DZIAL 801 - OSWIATA i WYCHOWANIE.
Rozdzial 80104 - Przedszkola.
Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola nr 5
Plan 70.000 zl.
Zmniejszenie 70.000 zl.
Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacj i techniczno-kosztorysowej na modernizacjt(
budynku przedszkola. Dokumentacja zostanie wykonana w I kwartale 2007 roku.

Rozdzial 90095 Pozostala dzialalnosc

1. Budowa sieci wodociqgowej w ulicy Paska .
Plan - 140.000 zl
Zmniejszenie - 118.000 zl
Plan po zmianach - 22.000 zl
Wodociqg realizowany bt(dzie w szerszym zakresie roku 2007.
Kwota 22.000 zl wydatkowana zostala na opracowanie dokumentacji technicznej budowy
wodociqgu oraz na opracowanie map d/c projektowych.

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej z zaplecza socjalnego stadionu
Plan - 90.000 zl
Zmniejszenie - 85.000 zl
Plan po zmianach - 5.000 zl
Zadanie realizowane bt(dzie w 2007 roku wraz z rozbudowq budynku stanowiqcego
zaplecze socjalne stadionu. W roku bietqcym opracowano dokumentacjt( technicznq
przebudowy tej kanalizacji.
DZIAL 926 - KUL TURA FIZYCZNA
Rozdzial92601 - Obiekty sportowe.

l.Umocnienie brzeg6w zbiornika wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej.
Plan 254.000 zl.
Zmniejszenie 20.000 zl.
Plan po zmianach - 234.000 zl
Zadanie zostalo zrealizowane w br. w wyniku rozstrzygnit(tego przetargu zadanie wykonano
za kwott( nitszq nit w planie budtetu na rok 2006 .
I.Rozbudowa wiat garatowych na sprzt(t mechaniczny i plywajqcy.
Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej wraz z niezbt(dnymi
mapami do cel6w projektowych zamknie sit( kwotq 6.700 zl.

Rozdzial 92695 - pozostala dzialalnosc
Budowa budynku socjalnego dla potrzeb stadionu.
Plan - 100.000 zl
Zmniejszenie - 100.000 zl
Plan po zmianach - 0
Opracowana koncepcja rozbudowy budynku wskazuje, te koszty tego przedsit(wzit(cia bt(dq
znacznie wytsze od kwoty zarezerwowanej w tegorocznym budtecie. Stqd zadanie to
wprowadzono do projektu budtetu na 2007 rok.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy zaplecza stadionu.
Plan - 12.000 zl



Zmniejszenie - 12.000 zl
Plan po zmianach - 0
Zadanie przesunittto do realizacji na rok 2007. Dokumentacja opracowana bttdzie w lutym
przyszlego roku i wtedy mozliwe bttdzie ogloszenie przetargu na realizacjtt samego zadania.
3. Opracowanie koncepcj i budowy krytej plywalni w Rawie Mazowieckiej.
Plan - 30.000 zl.
Zmniejszenie - 25.000 zl
Plan po zmianach - 5.000 zl

Za kwottt 4.000 zl wykonano badania geologiczne gruntu na dzialkach branych pod
uwagtt jako potencjalne lokalizacje krytej plywalni. W projekcie budzetu miasta na
2007 rok przeznacza sitt srodki na wykonanie dokumentacji budowy plywalni.

III. Do projektu niniejszej uchwaly zalqczono rowniez zl1)ianttplanow przychodow i zmiantt
planu wydatkow w zakladach budzetowych w nastttpujqcej wysokosci:

11na wniosek Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej wprowadzono zmiantt po stronie
przychodow i rozchodow w wysokosci 251.100 zl. Zwittkszenie przychodow zakladu z tytulu
sprzedazy wody i odbioru sciekow 0 kwottt 100.800 zl. i przychodow z tytulu odbioru
odpadow 0 kwottt 112.000 zl. oraz pozostalych przychodow 0 kwottt 38.300 zL przeznacza
si((na zwi((kszenie wydatkow biezqcych w zaldadzie glownie na : zwittkszenie kosztow
zakupu energii elektrycznej, zwi((kszenie naleznych opiat srodowiskowych na rzecz Urzttdu
Marszalkowskiego w Lodzi .

2/ na wniosek Dyrektora Osrodka Sportu i Rekreacji dokonuje sitt zwittkszenia przychodow i
rozchodow 0 kwottt 30.000 zl. Zwittkszenie przychodow 0 kwottt jw. nastqpilo w cz((sci
dotyczqcej wplywow z organizacji rozgrywek halowych w pike noznej, wplywow z uslug za
uzyczenie hali na zajttcia sportowo - rekreacyjne przez firmy prywatne.
Na wniosek Dyrektora OSiR planuje on przeznaczyc uzyskane dodatkowo przychody na
pokrycie wydatkow zwiqzanych z wykonaniem niezbttdnych remontow dachu hali, zalozenie
monitoringu, remont zdewastowanych toalet, pokrycie oplat za energitt elektrycznq i cieplnq.
IV. Ponadto w projekcie niniejszej uchwaly w zalqczniku dotyczqcym zadan wieloletnich
wprowadza sitt nowa pozycje dotyczqCq partycypacji przez Gmin(( Miasto Rawa Mazowiecka
w kosztach budowy budynku wielomieszkaniowego polozonego w Rawie Mazowieckiej przy
ul. Solidarnosci, realizowanego przez Rawskie TBS Sp. z oo.w zamian za udzielenie przez
Rawskie TBS w drodze umowy prawa dysponowania przez Gmintt Miasto Rawa Mazowiecka
dwoma 10kalami 0 pow. 54,36 m 2 i 52,91 m 2 w wyzej oznaczonym budynku - kwota
156.834 zl.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy Komisji.
Komisja Budzetu po wnikliwej analizie oraz po informacji Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
zmiantt budzetu Miasta na 2006 rok.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dttbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu Miasta na 2006 rol(,

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjttta wittkszosciq glosow .. Glosowalo 14 radnych, za - 10,
wstrzymujqcych - 3.



Ad 11. Podj~cie uchwaty w sprawie skargi na dokonywanie czynnosci z zakresu administracji
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowal Burmistrz Miasta Eugeniusz G6raj.
Pani Barbara Zi6lkowska jest wsp6lwlascicielk't nieruchomosci polozonej w Rawie Mazowieckiej
przy ul. Niepodleglosci - dzialka ill 566, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
dwukondygnacyjnym. Pani Barbara Zi6lkowska uzytkuje parter budynku, a Pani Wieslawa
Zi6lkowska pi((tro. Budynek posiada przyl'tcze wodoci~owe wybudowane przez Pani't Wieslaw((
Zi6Ikowsk't.
Z powodu braku porozumienia pomi((dzy siostrami, nie nast'lPi1o rozprowadzenie instalacj i w calym
budynku.
Pani Barbara Zi6lkowska postanowila wybudowac drugie przyl'tcze wodoci~owe do budynku.
Przyl'tcze wodoci~owe mialo przebiegac przez s'tsiedni't nieruchomosc b((d'tc't wlasnosci't Pani
Janiny Zuczkowskiej ( dzialka ill 567). Pocz'ttkowo s'tsiadka wyrazila zgod(( na wykonanie
przyl'tcza, lecz na skutek nieporozumiell zgod(( t((wycofala. Pomimo podj((tych przez Zaklad
Gospodarki Komunalnej pr6b zalagodzenia konfliktu poprzez dwukrotne zorganizowanie spotkan z
udzialem wszystkich zainteresowanych, do wyrazenia zgody nie doszlo.
Zaklad Gospodarki Komunalnej przedstawil Pani Barbarze Zi6lkowskiej dwie mozliwosci
podl'tczenia si(( do miejskiej sieci wodoci'tgowej
1. wykonanie przyl'tcza poprzez przyl'tczenie do sieci wodoci~owej znajduj'tcej si(( po drugiej
stronie ulicy Niepodleglosci.

2. wykonanie przyl'tczenia wewn((trznej instalacji w piwnicy Pani Barbary Zi6lkowskiej do
przyl'tcza w piwnicy Pani Wieslawy Zi6lkowskiej przed wodomierzem.
Do dnia dzisiejszego Pani Barbara Zi6lkowska nie zaakceptowala zadnego z wyzej
zaproponowanych rozwi'tzat'l, domagaj'tc si(( stworzenia mozliwosci do podl'tczenia do istniej'tcego
przyl'tcza na s'tsiedniej dzialce ill 567. Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu
w wod(( i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. nr 72 poz. 747)
przyl'tcze jest wlasnosci't odbiorcy uslug i wobec tego wyl'tcznie odbiorca t't wlasnosci't dysponuje.
Z tego wzgl((du z'tdanie skarz'tcej pozostaje poza kompetencjami organ6w i jednostek Miasta Rawa
Mazowiecka i ma charakter sporu cywilno-prawnego pomi((dzy osobami fizycznymi.
Zaklad Gospodarki Komunalnej nie obci'tza skarz'tcej za dostaw(( wody, poniewaz nie
dostarcza wody Pani Barbarze Zi6lkowskiej.
Poruszane w pismach Pani Barbary Zi6lkowskiej oplaty jakie ponosila to oplaty adiacenckie.
Oplaty adiacenckie wynikaj't ze zwi((kszonej wartosci nieruchomosci po uzbrojeniu w sieci
infrastuktury technicznej ulic. Z rejestru oplaty adiacenckiej znajduj'tcego si((w Urz((dzie
Miasta Rawa Mazowiecka wynika, ze Pani Barbara Zi6lkowska w 1981 roku wniosla oplat((
adiacenck't z tytulu wybudowania sieci gazowej, a w 1990 roku oplat(( z tytulu wybudowania
kanalizacj(( sanitarn't.
W 2005 roku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka otrzymal pierwsze pismo od Pani Barbary
Zi6lkowskiej dotycz'tce podl'tczenia si(( do miejskiej sieci wodoci~owej. Jednak
zorganizowane spotkanie na miejscu nie przynioslo rozstrzygni((cia poniewaz Pani Barbara
Zi6lkowska widzi tylko jedn't drog(( podl'tczenia si(( do sieci wodoci'tgowej od s'tsiadki Pani
Janiny Zuczkowskiej, kt6ra na taki spos6b zalatwienia sprawy nie wyraza zgody. Innych
propozycji rozwi'tzania problemu Pani Barbara Zi6lkowska nie akceptuje. WczeSniej cala
korespondencja dotycz'tca rozwi'tzania problemu przyl'tcza prowadzona byla pomi((dzy Paniq
Barbaq Zi6lkowslq, a Zakladem Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej.



/f~

Zaidad Gospodarki KomunaInej przez caly czas trwania sporu nie pozostawal bezczynny,
wykonywal swoje czynnosci zgodnie z obowiqzujqcym prawem podejmujqc si(( rowniez
negocjacji ze zwasnionymi stronami. Poniewaz Zaklad Gospodarki KomunaInej jest
zakladem budzetowym Miasta wszeikie dzialania Zakladu Gospodarki Komunalnej
traktowane sqjako dzialania Miasta.
Pani Barbara Ziolkowska w roku 2005 skierowala do Rady Miasta skarg(( na bezczynnosc
Burmistrza Miasta i Dyrektora Zakladu Gospodarki KomunaInej. Jednak Rada Miasta Rawa
Mazowiecka uchwalq nr XXXIII/313/05 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie zalatwienia
skargi z dnia 16 wrzesnia 2005 r. na dokonywanie czynnosci z zakresu administracji
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka oraz Zakladu Gospodarki KomunaInej w Rawie
Mazowieckiej - uznala skarg(( za bezzasadnq.
Przedstawiajqc dzialania w sprawie wykonania przylqcza wodociqgowego Pani Barbary
Ziolkowskiej nie mozna uznac iz wystqpila w tej sprawie bezczynnosc.
Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.(Dz. U .'7- 2000r. nr 98 poz.l071 z poiniejszymi
zmianami stronie sluzy zazalenie.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski -
przewodnicz~cy Komisji
Komisja po zapoznaniu si(( z przedlozonym materialem oraz po wyjasnieniach Burmistrza Miasta
opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie uchwaly w sprawie skargi na dokonywanie
czynnosci z zakresu administracji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D((bska przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie
uchwaly w sprawie skargi na dokonywanie czynnosci z zakresu administracji Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj((ta wi((kszosciq glosow .. Glosowalo 14 radnych, za - 11,
wstrzymujqcych - 3.

Plan pracy Rady Miasta na 2007 rok przedstawila Przewodnicz~ca Rady Miasta
Grazyna D~bska.

1. Uchwalenie budzetu Miasta na rok 2007 - styczen -luty
2. Ustaienie zasad przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze - marzec
3. Sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta za rok 2006. - kwiecien

Opinia Komisji Rewizyjnej dotyczqca sprawozdania z wykonania budzetu za rok
2006r. - marzec
UdzieIenie absolutorium Burmistrzowi Miasta - kwiecien
Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Miasta - kwiecieI1
Przystqpienie do kolejnej zmiany pianu zagospodarowania przestrzennego miasta -
kwiecieI1

4. Zmiany w budzecie miasta - maj - czerwiec
5. Informacja 0 wykonaniu budzetu Miasta za I polrocze 2007 r. - sierpien

Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Miasta - sierpien
Informacja 0 przygotowaniach do nowego roku szkolnego - sierpien

6. Zmiany w budzecie miasta - wrzesien



Przystqpienie do kolejnej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta-
wrzesien

7. Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Miasta - pazdziernik
8. Wysokosc podatkow lokalnych na 2008 r - listopad
9. Plan pracy Rady i Komisji Rady na 2008r. - grudzien

Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisje Rady - grudzien
Zmiany w budzecie Miasta - grudzien.
Uwag do planu pracy nie bylo.
W glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Plan pracy Komisji Komunalnej Rady Miasta na 2007 rok przedstawila przewodnicz~ca
Barbara Grzywaczewska.

1. Opiniowanie materialow wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie dzialania
Komisji (na biezqco).

2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do Komisji i projektow uchwal wynikajqcych
z przedmiotu dzialania Komisj i (na biezqco)

3. Wyjazdowe posiedzenie Komisji w celu wykonania oceny drog lokalnych
i osiedlowych - marzec.

4. Ocena dbalosci 0 zielen miejskq - czerwiec.
5. Przeglqd obiektow komunalnych:

- zapoznanie si~ z funkcjonowaniem Zakladu Gospodarki Komunalnej
aI Wysypisko smieci
bl Oczyszczalnia sciekow
cl Uj~cie wody - lipiec
- Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego - wrzesien
- Zaklad Energetyki Cieplnej - pazdziernik

6. Zapoznanie si~ z przebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w miescie - wrzesien.
7. Omowienie projektu budzetu miasta na 2008 rok w zakresie dotyczqcym

komisji - listopad.
8. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2008 - grudzien.
9. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2007 rok - grudziel1.

Uwag do planu pracy nie bylo.
W glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Plan pracy komisji Budzetu Rady Miasta na 2007 rok przedstawil przewodnicz~cy
Piotr Irla.

1. Praca nad projektem budzetu - styczel1
2. Zapoznanie si~ z wnioskami poszczegolnych Komisji i wypracowanie

opinii w zakresie projektu budzetu na rok 2007 - luty, marzec
3. Zapoznanie si~ z oferta inwestycyjnqmiasta oraz propozycje poszerzenia tej oferty -luty.
4. Ocena wykonania budzetu miasta za rok 2006 - marzec
5. Rozpatrywanie biezqcych zmian w budzecie miasta w roku 2007 - praca ciqgla
6. Wyrazenie opinii w sprawie wykonania budzetu za I polrocze roku 2007 - sierpiel1 -

Wrzesiel1.
7. Wst~pna analiza projektu budzetu miasta na 2008 role

Omowienie zalozel1 budzetowych - pazdziernik - listopad
8. Zaopiniowanie zmian w ukladzie wykonawczym budzetu roku biezqcego - grudziel1



9. Przyj((cie planu pracy kornisji na 2008 rok - grudzien
10. Sprawozdanie z pracy Komisji Budzetu za 2007 rok - grudzien

Uwag do planu pracy nie bylo.
W glosowaniu zostal przyj((ty jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Plan pracy Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego Rady Miasta Rawa Mazowiecka
na 2007 r. przedstawil przewodnicz~cy Komisji Zbigniew Tuszynski.

Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do Kornisji i projekt6w uchwal wynikajqcych
z przedmiotu dzialania Kornisj i (na biezqco)
Opiniowanie materia16w wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie dzialania
Kornisji (na biezqco)
Inforrnacja 0 dzialalnosci Strazy Miejskiej za ro1<.2006 - plan pracy i zamierzenia na
rok 2007 - styczen - luty
Ocena stanu sanitarno-epiderniologicznego w rnidcie, stan utrzyrnania czystosci na
terenach rniejskich obj((tych kontraktarni, wysypisko smieci - wyjazdowa - kwiecien
Inforrnacja 0 planowanych imprezach plenerowych i ich realizacja pod wzgl((dern
porzqdku i bezpieczenstwa publicznego.
Ocena stanu bezpieczenstwa , ladu i porzqdku w rnidcie wsp6lnie ze Strazq
Miejskq i Policjq.
Ocena funkcjonowania targowiska miejskiego - rnaj -czerwiec
Przygotowanie i program akcji bezpieczne wakacje MDK i OSiR.
Organizacja ruchu w rniescie w zwiqzku z prowadzonyrni inwestycjami - czerwiec

7. Bezpieczna szkola.
Realizacja zadail. z Prograrnu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych i uzaleznien w 2007 roku
Inforrnacja na tern at rozwiqzywania problern6w zwiqzanych z uzaleznieniarni typu:
narkotyki, alkohol - wrzesien. Posiedzenie wsp6lne z Komisjq Oswiaty.

8. Sprawozdanie z pracy komisji oraz opracowanie planu pracy na 2008 rok.- grudzie11.

Uwag do planu pracy nie bylo.
W glosowaniu zostal przyj((ty jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Plan pracy Komisji Oswiaty Rady Miasta na 2007 rok przedstawil przewodnicz~cy
Leszek Gorecki.

1. Opiniowanie materia16w wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie dzialania
Kornisji (na biezqco)

2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do Kornisji i projekt6w uchwal wynikajqcych
z przedmiotu dzialania Kornisji (na biezqco)

3. Monitorowanie szczeg6lnych osiqgni((c w zakresie nauki, kultury i sportu ( na biezqco)
4. Analiza projektu budzetu na 2007 rok w dzialach dotyczqcych dzialania Kornisji.
5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i rnlodziezy w rniescie z uwzgl((dnieniern ferii

zirnowych - styczen
Wykorzystanie bazy dydaktycznej oraz potrzeby inwestycyjne i remontowe w Szkolach
Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach.

6. Zebranie inforrnacj i na ternat zakresu opieki zdrowotnej w szkolach i przedszkolach
w roku szkolnyrn 2007112008 oraz poznanie zamierzen w tym zakresie na rok
2007/2008 - II kwartal



7. Stan przygotowan placowek oswiatowych do roku szkolnego 2007/2008 - sierpien
8. Dzialalnosc Miejskiego Domu Kultury po remoncie - III kwartal
9. Pomoc spoleczna i socjalna w miescie - III kwartal

10. Sport w miescie - funkcjonowanie i aktywnosc mlodziezy - IV kwartal
Przeglqd obiektow sportowych oraz zapoznanie si~ z programem zagospodarowania
i wykorzystania obiektow w sezonie letnim:
- Osrodek Sportu i Rekreacji
- Hala Sportowa "Milenium"

11. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji i podj~tych wnioskow w 2007r.
- grudziel1

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta przedstawil przewodnicz~cy Marian
Janowski.

1. Styczen - Straz Miejska - koszty funkcjonowania
2. Luty - Promocja Miasta -analiza celowosci wydatkow.
3. Marzec - Opiniowanie wykonania budzetu Miasta za rok 2006 i wystqpienie z wnioskiem

do Rady Miasta 0 udzielenie lub nie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi.
4. Maj - wykorzystanie dotacji na 2006 rok
5. Kwieciel1- Osrodek Sportu i Rekreacji - kontrola wykonanych inwestycji oraz dochodow

za IV kwarta12006 roku oraz I kwartal roku 2007.
6. Czerwiec - kontrola projektow organizacyjnych na rok 2007/2008

a) Gimnazjum Nr 2 - maj
b) Szkola Podstawowa Nr 1 - czerwiec

7. Sierpien - Wydzial Gospodarki Komunalnej - wydane zezwolenia na alkohol
Realizacja Miejskiego Programu Przeciwalkoholowego - pod wzgl~dem finansowym

8. Wrzesiel1.- Miejski Dom Kultury
9. Pazdziernik - hala "Milenium" - koszt funkcjonowania
10. Listopad - Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej.
11. Grudzien - Przedszkole Nr 1 - koszty funkcjonowania.
12. Zapoznanie si~ z protokolami pokontrolnym w Urz~dzie Miasta - na biezqco

(RIO, NIK, Urz'td Wojewodzki).
13. Kontrola zalecel1 pokontrolnych - na biez'tco.
14. Inne kontrole zlecone przez Rad~ Miasta - na biez'tco.

Wojciech Kubicki zaproponowal do planu pracy sprawdzenie przebiegu przetargow oraz
kontrol~ wykorzystania dotacji przez Klub MAZOVIA oraz wszystkie kluby sportowe.

Wnioski w glosowaniu zostaly przyj~te.
Plan pracy w glosowaniu po naniesionych poprawkach zostal przyj~ty jednoglosnie.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz Goraj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 6 grudnia 2006 r. do 21 grudnia 2006r.
W tym okresie w kazd't srod~ ( 3 razy) przyj~tych zostalo 24 interesantow,
problematyka to: zasilki, mieszkania, drogi, podatki, pomoc spoleczna, praca.



W tym okresie uczestniczylem:
- w spotkaniu z V-ce Marszalkiem Sejmu 01ejniczakiem,
- w spotkaniu z V-ce Marszalkiem Wojew6dztwa Krzysztofem Makowskim,
- spotkaniu z StarostClRawskim,
- w spotkaniu z sportowcami,
- w spotkaniu z Biskupem Andrzejem DziubCl
- w spotkaniach w przedsiC(biorcami.

PrzewodniczClca Rady przypominala radnym 0:

- zlozeniu oswiadczen majCltkowych, termin uplywa 27 grudnia.
- przekazania do Biura Rady terminu przyjC(cwyborc6w.
PrzewodniczClca Rady poinformowala radnych 0 zyczeniach dla Rady Miasta , kt6re wplynC(ly
do Biura Rady od jednostek organizacyjnych miasta, za1dad6w pracy, przedsiC(biorc6w, Biskupa
Andrzeja Dziuby.
Pani Grazyna DC(bska- PrzewodniczClca Rady Miasta zlozyla z okazji SwiCltBozego Narodzenia oraz
nadchodzClcego Nowego Roku zyczenia wszystkim zebranym na posiedzeniu Rady oraz wszystkim
radnym.
Na tym punkcie PrzewodniczClca Rady Miasta Grazyna DC(bskaoglosila zakonczenie obrad
III Sesji Rady Miasta.

00 30
Sesja trwala od godz. 14 do 16


