
PROTOKOL
z obrad IV Sesji V kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 23 stycznia 2007r.

Sesja Rady Miasta odbyla sitr w Sali konferencyjnej Urztrdu Gminy Rawa Mazowiecka
Uczestniczylo 14 radnych (radny Wojciech Skoczek obj'tl funkcje zasttrpcy Burmistrza
Miasta, w zwi'tzku z tym Rada Miasta liczy 14 radnych).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik
Miasta, Naczelnicy Wydzialow Urztrdu Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta,
zaproszeni przedstawiciele organizacji oraz przybyli mieszkancy miasta.

Obrady IV Sesji otworzyla Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dtrbska.
Powitala zaproszonych gosci, publicznosc oraz radnych przybylych na Sesjtr.

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

Nasttrpnie przedstawila proponowany porz'tdek obrad.
Zwrocila sitr z pytaniem czy Setuwagi do przedlozonego porz'tdku obrad.
Burmistrz Miasta zwrocil sitr z prosba 0 wycofanie z porz'tdku obrad punktu w sprawie
uzgodnienia projektu rozporz'tdzenia w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu
"Gornej i Srodkowej Rawki" z uwagi na pismo Wojewody Lodzkiego w ktorym uzasadnia
potrzeb't korekty obszaru granic w stosunku do przedlozonego projektowanego przebiegu.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dtrbska zaproponowala do porz'tdku obrad punkt w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
Glosowano kolejno propozycje:
Wniosek Burmistrza Miasta 0 wycofanie z porz'tdku obrad punktu w sprawie uzgodnienia
projektu rozporz'tdzenia w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Gornej i
Srodkowej Rawki" w glosowaniu zostal przyjtrty witrkszosci't glosow, za 12 radnych,
wstrzymuj'tcych - 2. Glosowalo 14 radnych.

Wniosek Przewodnicz'tcej Rady Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka w glosowaniu zostal przyjtrty witrkszosci't glosow, glosowalo - 14 radnych,
za- 10, przeciw - 3, wstrzymuj'tcych - 1.

Przewodnicz'tca Rady poddala porz'tdek pod glosowanie.
Porz'tdek obrad w glosowaniu zostal przyjtrty witrkszosci't glosow, (glosowalo 14 radnych, za
- 12, wstrzymuj'tcych -2) w nasttrpuj'tcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjtrcie porz'tdku obrad.
3. Przyjtrcie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Stwierdzenie wygasnitrcia mandatu radnego Wojciecha Skoczka.
5. Odwolanie i powolanie zasttrpcy Kierownika Urztrdu Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej.
6. Ustalenie oplat za przyjtrcie odpadow na skladowisko.
7. Ustalenie poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentow

i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
8. Uchylenie uchwaly w sprawie przystctrienia do scalenia i podzialu nieruchomosci



polozonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej.
9. Sprzedaz nieruchomosci gruntowej stanowi'tcej mienie komunalne, polozonej

w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulicy Katowickiej.
10. Zbycie w drodze darowizny nieruchomosci, stanowi'tcej mienie komunalne polozonej na

terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
11. Zamiana nieruchomosci polozonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.
13. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
14. Uchwalenie budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2007. r

15. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi«dzy sesjami.
16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
17. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad III Sesj i Rady Miasta zostal przyj«ty w glosowaniu jednoglosnie.
Glosowalo 14 radnych.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D«bska poinformowala, ze Pan Wojciech Skoczek zlozyl
pisemne zrzeczenie si« funkcji radnego Rady Miasta w zwi'tzku z obj«ciem funkcji zast«pcy
Burmistrza Miasta.
Przedlozyla projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia wygasni«cia mandatu radnego Wojciecha
Skoczka.

Dyskusji nie bylo.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj«ta jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Ad 5. Odwolanie i powolanie zast~pcy Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego w Rawie
Mazowieckiej.

Burmistrz Miasta poinformowal, ze w zwi'tzku z odejsciem Pani Barbary Szybalskiej - Zast«pcy
Kierownika Urz«du Stanu Cywilnego - na emerytur« proponuje si« na to stanowisko, zgodnie prosb't
kierownika Urz«du Stanu Cywilnego Pani't Kamil« Milczarek.

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 powolanie Pani Kamili Milczarek na stanowisko Zast«pcy Kierownika Urz«du
Stanu Cywilnego.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D«bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
odwolania i powolania zast«pcy Kierownika Urz«du Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj«ta jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.



W zwiqzku z realizowaniem inwestycji pn. Rozbudowa skladowiska odpad6w i budowa zakladu
odzysku surowc6w wt6rnych w Pukininie - Etap I" oraz uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego i
zatwierdzeniem instrukcji eksploatacji skladowiska odpad6w, zwi«kszyl si« zakres rodzaj6w
przyjmowanych odpad6w. Dlatego tez, zachodzi koniecznosc uchwalenia uchwaly w sprawie oplat za
przyj«cie odpad6w na skladowisko w Pukininie.
W projekcie uchwaly zalqczonej do niniejszego wniosku proponujemy pozostawienie
dotychczasowych stawek oplat i okreslenie stawek dla tych kod6w odpad6w, kt6re dotychczas
nie byly przyjmowane na skladowisko. R6znica stawek oplat mi«dzy poszczeg61nymi
rodzajami odpad6w uzalezniona jest od sposobu zagospodarowania odpadu oraz od wysokosci
oplaty za korzystanie ze srodowiska.
Jednostkowe oplaty dla odpad6w okreSlonych w tabeli nie zawierajq oplaty za korzystanie ze
srodowiska, poniewaz te grupy odpad6w przeznaczone Sqdo odzysku na skladowisku. Oplaty
dla pozostalych odpad6w uj«tych w tabeli, opr6cz oplaty eksploatacyjnej zawierajq r6wniez
oplat« srodowiskowq, poniewaz przeznaczone Sqdo unieszkodliwiania przez skladowanie.

Opinif Komisji komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej
opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustalenia oplat za przyj«cie odpad6w na skladowisko.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D«bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie ustalenia
oplat za przyj«cie odpad6w na skladowisko.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj«tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Temat referowala skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej stanowi, iz oplaty skarbowej
dokonuje si« got6wkq w kasie organu podatkowego lub got6wkowo na rachunek tego
organu. Jednoczesnie ustawa m6wi, iz rada gminy moze zarzqdzic pob6r oplaty skarbowej w
drodze inkasa oraz wyznaczyc inkasent6w i okreslic wysokosc wynagrodzenia za inkaso.
W celu ulatwienia mieszkancom dokonywania oplaty skarbowej wyznacza si« inkasent6w
wymienionych w projekcie uchwaly.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy Komisji.
Komisja Budzetu po wnikliwej analizie oraz po informacji Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie ustalenia poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasent6w

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D«bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie



ustalenia poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentow.
Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjytajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Ad 8. Uchylenie uchwaly w sprawie przyst~pienia do scalenia i podzialu nieruchomosci
polozonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej.

Temat referowala Naczeinik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest odstqpienie ad scaleni a i podzialu nieruchomosci polozonych
przy ul. Katowickiej a powierzchni 5,2492 ha, w tym gruntow miejskich a pow. 2,8229 ha. Uchwalq
Nr XLI/393/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2006 r. przystqpiono do scalenia i
podzialu w/w nieruchomosci obejmujqcych 3 wlascicieli w tym Miasta Rawa Mazowiecka.
Czynnosci geodezyjne scalenia i podzialu zlecono geodecje umOWqz dnia 22 listopada 2006 r. na
kwoty 29.036,00 zl bruHo.
W miesiqcu grudniu 2006 r. terenem objytym w/w uchwalq zainteresowal siy przedsiybiorca, ktory
przedstawil propozycjy realizacji na tym obszarze zespolu domow jednorodzinnych i zamiar nabycia
tych terenow. W ramach realizacji zespolu mieszkaniowego przedsiybiorca wykona rowniez pelne
uzbrojenie terenu, co byloby zadaniem Miasta. Koszt uzbrojenia terenu w ramach scalenia i podzialu
wynioslby docelowo okolo 2 mln zl. przy uzyskaniu ze sprzedazy wlasnych dzialek okolo 1 min zl.
W tej sytuacj i slusznym jest odstqpienie ad scalenia i podzialu nieruchomosci i sprzedanie wlasnych
gruntow developerowi.
Z tytulu zawartej umowy na wykonanie dokumentacji geodezyjnej scalenia i podzialu Miasto nie
poniesie kosztow, gdyz geodeta nie podjql jeszcze czynnosci jej wykonania.

Opini~ Komisji komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przystqpienia do scaleni a i podzialu
nieruchomosci polozonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dybska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie przystqpienia do scalenia i podzialu nieruchomosci polozonych w Rawie Mazowieckiej
przy ulicy Katowickiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjyta wiykszosciq glosow. Glosowalo 14 radnych, za- 9,
wstrzymujqcy - 4, przeciw - 1.

Ad 9. Sprzedaz nieruchomosci gruntowej stanowi~cej mienie komunalne, polozonej
w Rawie Mazowieckiej w rejonie uticy Katowickiej.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest sprzedaz gruntow miejskich a pow. 2,7296 ha z przeznaczeniem
pod zabudowy mieszkaniowq. Realizacjq osiedla jest zainteresowany przedsiybiorca, ktory zglosil
zamiar nabycia w/w gruntu miejskiego i przyleglych gruntow prywatnych i budowy jako developer
domow jednorodzinnych.



Teren ten obecnie obj«ty jest uchwal<t Rady Miasta 0 scaleniu i podzia1e nieruchomosci 0 pow.
5,2492 ha i w zwi<tzku z w/w propozycj<t wnioskuje si« 0 odst<tPienie od sca1enia i podzialu na czas
sprzedazy nieruchomosci miejskiej, co odci<tzyMiasto od koszt6w uzbrojenia tego terenu.

Opinif Komisji komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komuna1na po dokladnej ana1izie, wyjasnieniach Nacze1nika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci gruntowej
stanowi<tcej mienie komuna1ne, polozonej w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulicy Katowickiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D«bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie sprzedazy nieruchomosci gruntowej stanowi<tcej mienie komuna1ne, polozonej
w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulicy Katowickiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj«ta wi«kszosci<t glos6w. Glosowalo 14 radnych, za- 9,
wstrzymuj<tcy - 3, przeciw - 2.

Ad 10. Zbycie w drodze darowizny nieruchomosci, stanowi~cej mienie komunalne polozonej
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Nacze1nik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.
Dzialka oznaczona w ewidencji grunt6w obr«b 4 nr 443/1 0 pow. 60 m2

, polo zona w Rawie
Mazowieckiej przy skrzyzowaniu ul. Krakowskiej i A1ei Konstytucji 3 Maja, stanowi<tca
wlasnosc Miasta, zostala zaj«ta w czasie budowy skrzyzowania w ci~u drogi wojew6dzkiej
Nr 726 pod to skrzyzowanie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego w ci~u dr6g wojew6dzkich". Przekazanie w/w dzialki
porz<tdkuje stron« prawn<t pasa drogowego, drogi wojew6dzkiej - jest wi«c zasadne.

Opinif Komisji komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komuna1na po dokladnej ana1izie, wyjasnieniach Nacze1nika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zbycia w drodze darowizny
nieruchomosci, stanowi<tcej mienie komuna1ne polozonej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D«bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomosci, stanowi<tcej mienie komuna1ne polozonej na
terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj«tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.



Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.

Przedmiotem projektu uchwaly jest zamiana nieruchomosci miejskiej polozonej w rejonie
ulicy Tatar oznaczona w ewidencji grunt6w 359/7 obryb 8 w Rawie Mazowieckiej na
nieruchomosc prywatnq, polozonct przy ulicy Zamkowa Wola oznaczonct nr 268/1 obryb 3.
Nabycie przez Miasto dzialki nr 268/1 jest konieczne z uwagi na polctczenie ulicy Opoczynskiej z
ulicctZamkowa Wola stanowictcej dojazd do teren6w przemyslowych przy ulicy Opoczynskiej

Opini~ Komisji komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zamiany nieruchomosci polozonych
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna Dybska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie zamiany nieruchomosci polozonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjyta wiykszoscict glos6w. Glosowalo 14 radnych, za- 13,
przeciw - 1.

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

Stosownie do art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 roku 0 finansach publicznych
Rada Miasta ustala stawki dotacji przedmiotowych na dany rok budzetowy dla zaklad6w
budzetowych. W przypadku naszego Miasta dotacje przedmiotowe Sctudzielane z budzetu
miasta dla Osrodkowi Sportu i Rekreacji na pokrycie koszt6w utrzymania 1 ha zbiornika
wodnego Tatar wraz z terenem przyleglym do lustra wody oraz dotacja przedmiotowa do
koszt6w utrzymania 1 m 2 hali sportowej OSiR dzialajctcej przy ul. Tatar wykorzystywanej
gl6wnie na zajycia sportowe i rekreacyjne dzieci i mlodziezy.
W zalctczeniu przedkladam wniosek Dyrektora OSiR dotyczctcy wnioskowanej dotacji.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy Komisji.
Komisja Budzetu po wnikliwej analizie oraz po informacji Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna Dybska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjytajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.



Przewodniczqca Rady Grazyna D~bska przedstawiajqc uzasadnienie 0 wzroscie wynagrodzenia
Burmistrza Miasta uzasadniala nast~pujqCo:
Proponuje si~ wzrost wynagrodzenia 0 600 zl brutto.( wraz z dodatkiem funkcyjnym i wyslugq lat)
Burmistrz Miasta pozostal na druga kadencj~ za wysokq aprobatq spoleczenstwa w wyborach.
Nalezy podkreslic, ze jest dobrym gospodarzem Naszego Miasta .Miasto zajmuje wysokq lokat~
w rankingu Miast - w zakresie pozyskiwania i wydatkowania srodk6w na inwestycje.
W osciennych gminachjuz dokonano regulacji wynagrodzenia w6jtom i burmistrzom.
Dlatego propozycja podwyzki wynagrodzenia dla Burmistrza 0 600 zl.,

Slawomir Tabaczynski - zabierajqc glos argumentowal, ze wysokosc pobor6w Burmistrza Miasta
jest wystarczajqco wysoka, i powinna pozostae na niezmienionym poziomie.
Wniosek formalny aby pobory Burmistrza pozostaly na nie4J11ienionym poziomie.

Wojciech Kubicki zabierajqc glos pytal jakie byly powody aby w tak szybkim terminie dokonae
podwyzki dla Burmistrza ( nie bylo w porzqdku obrad), czy podwyzka 600 zl, to wysokosc do
wynagrodzenia zasadniczego, czy to wysokose brutto.

Piotr Kwasniak zabierajqc glos argumentowal, ze uchwala w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
powinna bye przedlozona w porzqdku obrad, powinna bye omawiana na posiedzeniach Komisji
a nie wprowadzanajako dodatkowy punkt do porzqdku obrad. Zdaniem radnego wprowadzanie
dodatkowych punkt6w powinno wynikac z naglych bardzo waznych dla Miasta spraw
wymagajqcych pilnego zalatwienia przez Rad~.
Sprawa wynagrodzenia Burmistrza na pewno nie jest jednq z najpilniejszych spraw.

Przewodniczqca Rady wyjasniala, ze z informacji w miediach wynika, ze oscienne Rady Gmin
jak i Rada Powiatu dokonaly podwyzek dla w6jt6w czy Starosty. Zasadnym jest, aby dokonae
podwyzki dla Burmistrza za wklad pracy.

Przewodniczqca Rady poddala pod glosowanie wniosek radnego Slawomira Tabaczynskiego
aby nie dokonywae podwyzki dla Burmistrza Miasta i pozostawie wynagrodzenie na poziomie
ubieglego roku.
Wniosek w glosowaniu zostal odrzucony wi~kszosciq glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 4,
przeciw 9, wstrzymujqcy - 1.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy Komisji.
Komisja Budzetu po wnikliwej analizie oraz po informacji Przewodniczqcej Rady OpInlUJe
pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSe projektu uchwaly w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciq glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 9,
przeciw - 4, wstrzymujqcych - 1.



Ad 14. Uchwalenie budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2007.
Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
I. Zmiany w planie dochod6w budzetu na 2007 rok:

II w dziale 600, rozdziale 60016 - wprowadza si~ do budzetu miasta dochody w kwocie
219.793 z1. stanowiqce dotacje z Unii Europejskiej w ramach ZPORR na refundacje wydatk6w
zwiqzanych z budowqI etapu sciezki rowerowej. Wniosek 0 platnosc zostal zlozony w
pazdzierniku 2006 roku, a przedluzajqce si~ procedury w Urz~dzie Wojew6dzkim powodujq, iz
dotacja nalezna naszemu Miastu, zgodnie z umow'l nie zostala przekazana w 2006 roku lecz
wplynie do budzetu w 2007 roku.

21 W dziale 756 - Dochody od os6b prawnych od os6b fizycznych i innychjednostek
organizacyjnych nie posiadaj'lcych osobowosci prawnej :

a/ w rozdziale 75615, § 0310 - podatek od nieruchomosci zwi~ksza si~ 0 kwot~ 400.000 z1. do
kwoty 4.200.000 z1. planowane dochody z wplyw6w z tego podatku w zwi'lzku z przyj~ciem
przez Rad~ Miasta na 2007 rok jednolitych stawek podatku od budynk6w zwi'lzanych z
dzialalnosci'l gospodarcza na obszarze calego miasta.

bl rozdziale 75616 - wykresla si~ z planu dochod6w wplywy w § 0450 - oplata
administracyjna na kwot~ 30.000 z1,w zwi'lzku z wprowadzon'l zmian'l w ustawie 0 oplacie
skarbowej. Nowa ustawa 0 oplacie skarbowej, kt6ra wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2007
roku wykresla z ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych dochody gmin z tytulu oplat
administracyjnych. Dotychczasowe czynnosci obj~te Op1at'ladministracyjna w znacznej
cz~sci zostaly zast'lPione Op1at'lskarbow'l.

31 W dzia1e 801, rozdziale 80101 wprowadza si~ dochody w § 2440 wkwocie 12.000 z1.jako
dotacj~ z WFOSiGW w Lodzi dla Szkoly Podstawowej Nr 1 na realizacj~ kolejnego
programu edukacji ekologicznej. Stosowna uchwala Rady Miasta w tej sprawie zostala
podj~ta na sesji w dniu 21.12.2006 roku.

W zwi'lzku ze zmianami okreslonymi w pkt 1-3 zwi~ksza si~ plan dochod6w budzetu miasta
na 2007 rok 0 kwot~ 601.793 z1, i wynosi og61em po zmianie 35.782.587 z1.

1/ w dziale 700, rozdziale 70005 - przenosi si~ kwot~ 100.000 zl. planowanych wydatk6w
biez'lcych przeznaczon'l w projekcie budzetu na utrzymanie komuna1nych teren6w wok61
budynk6w mieszkalnych do dzialu 900, rozdzialu 90004 . Ma to na celu objecie jednym
post~powaniem przetargowym zam6wienia na utrzymanie miejskich teren6w. Po zmianie jw.
planowane wydatki w rozdziale 70005 stanowi kwota 210.000 zl.

21 w dziale 700, rozdziale 70021 - wprowadza si~ zwi~kszenie w pozycji "wydatki
maj'ltkowe" w kwocie 156.834 z1. z przeznaczeniem tych srodk6w jako wklad pieni~zny do
miejskiej Sp61ki zoo. Rawskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego w zamian za
udzielenie przez Rawskie TBS w drodze umowy prawa dysponowania przez Gmin~ Miasto
Rawa Mazowiecka dwoma lokalami 0 pow. 54,36 m 2 i 52,91 ill 2 w budynku



wielomieszkaniowego planowanym do realizacji przez Sp6lk<rTBS na dzialce w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Solidarnosci .

31 w dziale 710, rozdziale 71014 zwi<rksza si<r0 kwot<r 30.000 zl. planowane wydatki
zwiqzane z wycenami nieruchomosci, wydatki zwiqzane z kosztami podzial6w
geodezyjnych , kosztami oplat sadowych i notarialnych. Kwota wydatk6w biezqcych w
tym rozdziale po zmianie jw. wynosi 130.000 zl.

41 w dziale 758, rozdziale 75818 zmienia si<r kwota rezerwy og6lnej budzetu do
rozdysponowania na niezb<rdne wydatki w trakcie roku budzetowego. Planowana rezerwa
og6lna po zmianie jw. wynosi 332.415 zl.

51 w dziale 801, rozdziale 80101 zwi<rksza si<rwydatki biezqce 0 kwot<r 12.000 zl. tj. do
wysokosci 5.206.400 zl. w zwiqzku z planowanq dO pozyskania dotacjq z WFOSiGW
w Lodzi dla Szkoly Podstawowej Nr 1 na realizacj<r kolejnego programu z zakresu
edukacji ekologicznej.

61 w dziale 801, rozdziale 80195 - zwi<rksza si~ 0 kwot<r50.000 zl. planowane naklady na
wykonanie dokumentacji zwiqzanej z przygotowaniem projekt6w zwiqzanych z
kompleksowq modernizacjq miejskich obiekt6w oswiatowych.

71 w dziale 900, rozdziale 90004 zwi<rksza si<r0 kwot<r 132.500 zl. planowane wydatki
zwiqzane z utrzymaniem komunalnych teren6w zielonych w tym teren6w wok61
budynk6w wielorodzinnych. W kwocie zwi<rkszenia wydatk6w w wysokosci 132.5000 zl.
zawiera si<rkwota 100.000 zl. przeniesiona z dzialu 700, rozdzialu 70005. Plan wydatk6w
biezqcych zwiqzanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i teren6w miejskich wok61
budynk6w wielorodzinnych wynosi 587.500 zl.

81 w dziale 900, rozdziale 90095 zwi<rksza si<rwydatki biezqce 0 kwot<r 134.688 zl. na
pokrycie wydatk6w zwiqzanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej wniosku do
Funduszu Sp6jnosci - wydatki te planowane Sq do pokrycia z pozyczki z WFOSiGW w
Lodzi, zgodnie z uchwalq w tej sprawie podj<rtq przez Rad<r Miasta na sesji w dniu
21.12.2006 1'.

Zwi<rksza si<rr6wniez w tym rozdziale planowane wydatki biezqce 0 kwot<r 20.000 zl.
przeznaczonq na przygotowanie dokumentacji niezb<rdnej w zakresie prywatyzacji lub tez
przyj<rcie innej formy funkcjonowania wysypiska odpad6w w Pukaninie.
Zwi<rksza si<r 0 kwot<r 20.000 zl. planowane wydatki inwestycyjne niezb<rdne na
dokonczenie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Walowskiej.

91 w dziale 921, rozdziale 92109 zwi<rksza si<r0 kwot<r400.000 zl. planowane srodki na
kontynuacj<r modernizacji budynku MDK. Srodki te stanowiq przesuni<rcie nie
wydatkowanych w pelnej kwocie planowanych naklad6w na to zadanie w 2006 roku.
Koncentracja prac, kt6re generujq wysokie koszty nastqpi w 2007 roku.

101 w dziale 921, rozdziale 92195 zwi<rksza si<r0 kwot<r 15.000 zl. planowane wydatki
biezqce jako rezerw<r celowqna zlecenie w drodze konkurs6w realizacj~ zada6 w zakresie
dzialalnosci kulturalnej: dofinansowanie organizacji festiwali, przeglqd6w, turniej6w,
prezentacji, wystaw, konkurs6w, plener6w, warsztat6w i innych dzialan. Dofinansowanie
wydawania niskonakladowych, niekomercyjnych publikacji zwiqzanych z kulturq dawnej
lub wsp6lczesnej Rawy Mazowieckiej



11/ Zaplanowano rowniez srodki na 3 % srednioroczn<t waloryzacj~ wynagrodzen za
wyj<ttkiem placowek oswiatowych. W zakresie oswiaty proponuj~
Wysokiej Radzie dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzen po uchwaleniu przez
Parlament w ustawie budzetowej ostatecznej wysokosci podwyzek i zwi~kszeniu z tego
tytulu kwoty subwencji oswiatowej dla gmin. Mam nadzieje, ze parlament przyjmie
ustaw~ budzetowa do konca stycznia br. i w cictgu 21 dni od jej opublikowania samorz<tdy
uzyskaj<t ostateczne informacje na ten temat.
Plan wydatkow budzetu Miasta na 2007 rok po zmianach 1-11 wynosi 39.642.575 zl.

III. W zal<tczniku nr 3 - Przychody i rozchody zwi<tzane z finansowaniem deficytu
zwi~ksza si~ 0 kwot~ 134.688 planowane przychody z zaci<tgni~tych pozyczek w
WFOSiGW w Lodzi z przeznaczenie tej pozyczk,i na opracowaniem dokumentacji
aplikacyjnej wniosku do Funduszu Sp6jnosci. Zwi~ksza si~ do kwoty 2.300.000 zl. kwot~
wolnych srodk6w na rachunku bankowym budzetu z tytulu rozliczenia na koniec 2006 r.
W zwi<tzku z tym, ze do konca grudnia 2006 roku nie uzyskalismy zgody z WFOSiGW
w Lodzi w sprawie zlozonych dw6ch wniosk6w 0 umorzenie pozyczek z Funduszu
( decyzja w tej sprawie zapadnie w styczniu lub lutym br. ) zwi«kszono do kwoty
2.134.700 zl. planowane do splaty w 2007 roku pozyczki i kredyty.
Z uwagi na zwi~kszenie kwoty wolnych srodk6w mozliwe bylo zmniejszenie 0 kwot~
900.000 zl. planowanych do zacictgni~cia kredyt6w na pokrycie deficytu budzetowego.
Planowane przychody w 2007 roku po zmianie jw. z zacictgni~tych kredyt6w i pozyczek
wynosz<t 3.694.388 zl.

IV. W zal<tczniku nr 5 - Dochody i wydatki zwi<tzane z realizacj<t zadan z zakresu
administracji rz<tdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2007 r. dodaje
si~ dzial751, rozdzial75101w § 2010 dotacja w kwocie 2.993 zl. z tego wydatki biez<tce
w kwocie 2.993 zl. w tym wynagrodzenia 2.993 zl. Jest to dotacja celowa z Biura
Wyborczego.

V. W zal<tczniku nr 8 - Plan zadan realizowanych ze srodk6w z tytulu wydanych
zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych w 2007 roku w wydatkach w poz.
"wynagrodzenia" kwot~ 25.000 zl. zast~puje si~ kwot<t 30.000 zl.

VI. Po uwzgl~dnieniu zmian w zakresie kredyt6w i pozyczek planowanych do
zacictgni~cia i splaty w 2006 roku dokonanej na sesji Rady Miasta w dniu 21.12.2006 roku
zmianie ulega w projekcie budzetu Miasta na 2007 rok zal<tcznik nr 14 - Prognoza dlugu
Miasta Rawa Mazowiecka na dzien 31 grudnia 2007 roku i lata nast~pne w ko1. 3 -
"Prognozowana kwota zadluzenia na dzien 31 grudnia 2006 roku " stanowi wielkosc
planowan<t w wysokosci 10.111.675 zl. , a w kolumnie 13 - "Prognozowana kwota
zadluzenia na dzien 31 grudnia 2007 roku" stano wi wielkosc prognozowan<t w wysokosci
11.671.663 zl..

VII. w zwi<tzku z ogloszeniem konkurs6w ofert na zlecenie do realizacji zadan
wlasnych gminy okreslonych w ustawach szczeg6lnych, wprowadzono do uchwaly
budzetowej zal<tcznik ill okreslaj<tcy zakres dotacji celowych dla stowarzyszen.



VII. W zwiqzku ze zmian't kwoty planowanych dochod6w budzetu, planowanych
wydatk6w budzetu oraz przychod6w z tytulu planowanych do pozyskania pozyczek oraz
planowanych kredyt6w przedkladam Wysokiej Radzie jednolity tekst uchwaly
budzetowej na 2007 rok z uwzgl«dnieniem Autopoprawek okreSlonych powyzej.
Przewodnicz'tca Rady Grazyna D«bska przedstawila tresc uchwaly Skladu Orzekaj'tcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sprawie opinii dotycz'tcej projektu budzetu
Miasta Rawa Mazowiecka na 2007 rok.
Uchwala zawierala pozytywna opini« z uwzgl«dnieniem autopoprawki.

- Wojciech Kubicki zwr6cil si« z pytaniem na co s'tprzeznaczone srodki w kwocie
40.0000 zl w pozycji -Media.
Wyjasnial Burmistrz Miasta - jest to wsp6lpraca z lokalnymi rozglosniami radiowymi,
kt6rej efektem jest emisja audycji aktualnych wydarzen w mieScie.
Ponadto Wojciech Kubicki zglosil wniosek w sprawie zdj«cia z dzialu Promocja Miasta
kwoty 25.000 zl z przeznaczenie na budow« przy szkole boiska wielofunkcyjnego.

- Zbigniew Tuszynski zglosil wnioski:
1/ w sprawie opracowania dokumentacji na budow« chodnika w ulicy Polnej,
2/ naprawa chodnika w ulicy Zwolinskiego

- Slawomir Tabaczynski zglosil wniosek Klubu PiS w sprawie wykonania pomiar6w
niezb«dnych do opracowania koncepcji powstania bezplatnej , bezprzewodowej sieci
intemetowej dla mieszkanc6w Miasta Rawy Mazowieckiej w kwocie 20.000 zl.

- Michal Sowik zglosil wniosek w sprawie opracowania dokumentacji wodno-sciekowej na
osiedlu Tatar III.

Po dyskusji opini« komisji przedstawiali kolejno:
Opinie Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska - przewodnicz~ca
Komisji.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt budzetu z poprawk't - 200 tys. zl na budow« drogi w ulicy
Kaczencowej.
Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil przewodnicz~cy Komisji- Leszek Gorecki.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt budzetu z poprawk't - budowa parkingu przy ul. Ks.
Skorupki oraz naprawa nawierzchni i chodnika w ulicy Krzywe Kolo (Lewa strona ulicy).

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil przewodnicz~cy Komisji-
Zbigniew Tuszynski.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt budzetu na 2007 rok.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil przewodnicz~cy Komisji- Piotr Irla.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt budzetu na 2007 rok.



l.Wniosek radnego Wojciecha Kubickiego w sprawie zdj~cia z dzialu Promocja Miasta kwoty
25.000 zl z przeznaczenie na budow~ przy szkole boiska wielofunkcyjnego.
Wniosek w glosowaniu zostal odrzucony. Glosowalo 13 radnych, za -5, przeciw - 8.

2. Wniosek radnego Zbigniewa Tuszynskiego w sprawie opracowania dokumentacji na budow~
chodnika w ulicy Polnej zostal przyj~ty. Glosowalo 13 radnych, za - 13.

3. Wniosek radnego Zbigniewa Tuszynskiego w sprawie naprawy chodnika w ulicy Zwolinskiego
zostal przyj~ty. Glosowalo 13 radnych, za - 8, wstrzymuj(~cych - 5.

4. Wniosek Klubu PiS w sprawie wykonania pomiar6w niezb~dnych do opracowania koncepcji
powstania bezplatnej , bezprzewodowej sieci internetowej, dla mieszkanc6w Miasta Rawy
Mazowieckiej w kwocie 20.000 z1. zostal w glosowaniu przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 13
radnych.

5. Wniosek radnego Michala Sowika w sprawie opracowania dokumentacji wodno-sciekowej na
osiedlu Tatar III w glosowaniu zostal odrzucony.
Glosowalo 13 radnych, za - 5, przeciw - 8.

6. Wniosek Komisji Komunalnej w sprawie budowy nawierzchni w ulicy Kaczencowej zostal
odrzucony. Glosowalo 13 radnych, za - 5, przeciw - 8.

7.Wniosek Komisji Oswiaty w sprawie budowy parkingu w ulicy Ks. Skorupki(przy ulicy
Warszawskiej) oraz budowa chodnika wraz z nawierzchni~jezdni w ulicy Krzywe kolo do ulicy
Lowickiej zostal przyj~ty. Glosowalo 13 radnych, za - 9, wstrzymuj~cych - 1, przeciw 3..

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz~ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly wraz z
naniesionymi poprawkami w sprawie uchwalenia budzetu Miasta na 2007 role
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci~ glos6w. Glosowalo 13 radnych, za - 9,
przeciw - 3, wstrzymuj~cych - 1.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 22 grudnia 2006 r. do 23 stycznia 2007r.
W tym okresie w kazd~ srod~ przyj~tych zostalo 21 interesant6w,
problematyka to: zasilki, praca, mieszkania, funkcjonowanie targowiska, podatki.
W tym okresie uczestniczylem:

- w spotkaniu z Dyrektorem Oddzialu Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- w spotkaniu z poslem Andrzejem Ostrowskim
- spotkaniu z Starost~ Rawskim,
- spotkaniu Stowarzyszenia Ziemii Rawskiej,
- w spotkaniu z Dyrektorami Szk61 i Przedszkoli,
- w spotkaniu z Prezesem RTBS
- w spotkaniach w przedsi~biorcami.



Radny Michal Sowik zlozyl pisemnqinterpelacj~ w zwiqzku z grupowym zwolnieniem
pracownik6w ZEC. Interpelacja w zalqczeniu.

Radny Piotr Kwasniak w imieniu Klubu "Prawo i Sprawiedliwosc" zlozyl pisemnq
interpelacj~ w zwiqzku z wqtpliwosciami dotyczqcymi sprzedazy nieruchomosci gruntowych
pod dzialalnosc inwestycyjnq ..Interpelacja w zalqczeniu.

Radny Slawomir Stefaniak zwr6cil si~ z apelem w sprawie wycinki drzew w ulicy
Wyzwolenia i Slowackiego. Czy jest prawna decyzja w tej sprawie.
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski wyjasnial, ze drzewa byly
wyci~te zgodnie z decyzjq, m.in. zagrazaly budynkom Ceotrali Nasiennej.

Radny Slawomir Stefaniak zwr6cil uwag~, ze przy przetargach nalezy brac pod uwag~ nie
tylko cen~ ale tez ochron~ srodowiska, nalezy podjClcuchwal~ 0 kryteriach przy wyborze
oferenta.

Radny Slawomir Tabaczynski zwr6cil si~ z pytaniem czy sClplanowane wsp61ne inwestycje z
Urz~dem Gminy Rawa Mazowiecka.

PrzewodniczClca Rady Grazyna D~bska poinformowala radnych 0 pelnieniu dyzur6w od
miesiClcalutego.

Na tym punkcie PrzewodniczClca Rady Miasta Grazyna D~bska oglosila zakonczenie obrad
IV Sesji Rady Miasta.

00 30
Sesja trwala od godz. 14 do 18


