
PROTOKOL
z obrad V Sesji V kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 6 marca 2007r.

Sesja Rady Miasta odbyla si<tw Sali konferencyjnej Urz<tduGminy Rawa Mazowiecka
Uczestniczylo 14 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta,
Naczelnicy Wydzia16w Urz<tdu Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszeni
przedstawiciele organizacji oraz przybyli mieszkancy miasta.

Obrady V Sesji otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Qrazyna D<tbska.
Powitala zaproszonych gosci, publicznosc oraz radnych przybylych na Sesj<t.

Na podstawie listy obecnosci stwierdzila prawomocnosc obrad.
Obecni wszyscy radni.
W tym punkcie radni zlozyli podzi<tkowanie za wieloletni'tprac<t w Samorz'tdzie bylemu Zast<tpcy
Burmistrza IV kadencji Panu Piotrowi Wojewodzie. Pan Piotr Wojewoda pracowal
Samorz'tdzie od 1990 r.:
- od 1990 do 1992 roku - radny Rady Miasta Mazowiecka
- od 1992 do 1998 roku - Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
- od 1998 do 2002 roku - radny rady Miasta Rawa Mazowiecka
- od 2002 do 2006 roku - Zast<tpca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Nast<tpnie Przewodnicz'tca przedstawila proponowany porz'tdek obrad.
Zwr6cila si<tz pytaniem czy s't uwagi do przedlozonego porz'tdku obrad.
Burmistrz Miasta zwr6cil si<tz prosba 0 wycofanie z porz'tdku obrad punkt6w:
- nr 8 w sprawie przyst'tPienia do sporz'tdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Rawa Mazowiecka,
-nr 17 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i
uzgodnienia wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesi<tcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego administracji i obslugi szk61 i plac6wek oswiatowych prowadzonych przez Miasto Rawa
Mazowiecka.

Przewodnicz'tca Rady poddala pod glosowanie porz'tdek obrad po naniesionych poprawkach.
Porz'tdek obrad zostal przyj<ttyjednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj<tcie porz'tdku obrad.
3. Przyj<tcie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej 0 stanie

bezpieczenstwa i porz'tdku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
w roku 2006 jak i plan6w dzialan w roku biez'tcym.

5. Sprzedaz cz<tscinieruchomosci gruntowej stanowi'tcej mienie komunalne,
polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Piekarskiej.

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

7. Wydzierzawienie nieruchomosci gruntowej, stanowi'tcej mienie komunalne,
polozonej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na targowisko.



8. Przyst'lPienie do sporz<tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.

9. Przyj«cie regulaminu okreSlaj<tcego wysokosc i szczeg6lowe warunki
przyznawania dodatk6w za wyslug« lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy, szczeg6lowy spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny dorainych zast«pstw oraz wysokosc i warunki
wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia wynikaj <tcychze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach dla kt6rych
organem prowadz<tcym jest Miasto Rawa Mazowiecka na 2007 rok .

10. Ustalenie najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i uzgodnienia wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesi«cznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik6w Osrodka Sportu i Rekreacji
im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

- 11. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wpd« i zbiorowe odprowadzenie
sciek6w.

12. Zmiany oplat za odbi6r sciek6w socjalnych i odpad6w cieklych dostarczanych
taborem asenizacyjnym do oczyszczalni sciek6w.

13. Zmiana uchwaly w sprawie poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenie inkasent6w i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

14. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakladu Gospodarki Komunalnej
w Rawie Mazowieckiej w 2007 roku.

15. Zmiana budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2007.
16. Zaci<tgniecie kredytu (modernizacja Miejskiego Domu Kultury).
17. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki

organizacyjne Miasta w IV kwartale 2006 roku.
18. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi«dzy sesjami.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
20. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad IV Sesji Rady Miasta zostal przyj«ty w glosowaniu wi«kszosci<t glos6w.
Glosowalo 13 radnych, za -11, wstrzymuj<tcy - 1.

Ad 4. Informacja Komendanta Powiatowego policji w Rawie Mazowieckiej 0 stanie
bezpieczeiistwa i porz~dku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2006
jak i plan6w dzialaii w roku biez~cym.

Informacj« przedstawil Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej Krzysztof Michalik.
Powiedzial m.in.
W 2006 roku komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej realizowala zadania w oparciu 0

strategi« komendanta Powiatowego Policji uwzgl«dniaj<tca podstawowe zagrozenia na podleglym
terenie i zakladaj<tc<tograniczenie dynamiki przest«pstw przy jednoczesnym zwi«kszeniu ich
wykrywalnosci. Dzialania sluzb byly r6wniez ukierunkowane na szybkie, zdecydowane
reagowanie policjant6w na wszelkiego rodzaju stwierdzone przypadki popelnienia wykroczenia.
W zakresie wykrywalnosci przest«pstw zostaly podniesione wskainiki 0 7,9%.

Radna Malgorzata Rudniak - zwr6cila silt z pytaniem, jak przedstawia silt sytuacja narkomani
w miescie oraz ile rodzin ma zalozona niebieska kart«.



Odpowiadal Komendant:
W 2006 roku toczyly si~ cztery post~powania 0 posiadanie narkotykow, oraz 121 post~powan
w sprawie przemocy w rodzinie.

Radny Edward Mazurek - zwrocil si~ z pytaniem, jak funkcjonuje instytucja dzielnicowego.
W obecnym okresie brak informacji kto pelni funkcj~ - nazwisko funkcjonariusza.
Na osiedlu Solidamosci nie ma takiej informacji. Mieszkancy nie znaj't swego dzielnicowego.

Odpowiadal Komendant:
Byla podana informacja w prasie oraz na stronie intemetowej.

Radna Barbara Grzywaczewska - zwrocila si~ z prosb't zlozon't przez wyborcow z ulicy
Tomaszowskiej 0 wzmozon't kontrol~ Policji po godzinie 22°°. Osiedle otoczone jest duz't liczb't
sklepow, co stwarza dodatkowe zagrozenie.

Radny Leszek Gorecki - zwrocil si~ z prosb't aby wprowadzie dodatkowe patrole Policji w nocy
z piqtku na sobot~. Mlodziez najcz~sciej korzysta w tym czasie z dyskotek, co stwarza dodatkowe
zagrozenia.

Przewodnicz'tcy Komisji Prawa i Porz'tdku Publicznego Zbigniew Tuszynski zabieraj'tc glos,
Powiedzial:
Samorz'tdy wszystkich szczebli przywi'tzuj't wielk't wag~ do bezpieczenstwa i na biez'tco s't
oceniane sprawy ladu, porz'tdku i stanu sanitarno-epidemiologicznego.
Z przytoczonych liczb przez Komendanta widoczny jest ogrom dzialan prewencyjnych w zakresie
porz'tdku publicznego jak i zapobieganiu wykroczen i przest~pstw.
Komisja Prawa i Porz'tdku Publicznego w pelni popiera inicjatyw~ Komendy Policji 0 mozliwosci
wprowadzenia dodatkowych patroli w miescie i potwierdza to swoj't pozytywn't opini't zmiany w
budzecie zapisem-
- .Dzia1754, rozdzial75404 - na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Rawie
Mazowieckiej ujetto w projekcie niniejszej uchwaly przeznaczenie z budzetu Miasta srodkow
finansowych w wysokosci 41.000 zl. z przeznaczeniem tych srodkow na:

- 30.000 zl. na zorganizowanie dodatkowych sluzb patroli Policji na terenie naszego miasta.
Szczegolowe zasady przyznania dofinansowania oraz formet rozliczenia dotacji okresli
szczegolowo porozumienie pomietdzy Burmistrzem miasta a Komend't Powiatowa Policji.
- 11.000 zl. na zakup sprzettu komputerowego l'tcznie ze sprzettem fotograficznym
umozliwiaj'tcym obrobket zdj~e w technice cyfrowej dla potrzeb operacyjnych Komendy Policji.

Ad 5. Sprzedaz nieruchomosci gruntowej, stanowi~cej mienie komunalne, polozonej w
Rawie Mazowieckiej przy uI. Piekarskiej

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest sprzedaz nieruchomosci miejskiej, polozonej w obretbie nr 1
miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Piekarskiej, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka nr 544
o pow. 154 m2 na rzecz wlasciciela s'tsiedniej nieruchomosci w celu poprawienia warunkow
zagospodarowania jego nieruchomosci. Wlasciciel s'tsiedniej nieruchomosci zlozyl wniosek 0

nabycie w/w dzialki w celu lepszego zagospodarowania jego dzialki oraz uporz'tdkowania tego
terenu. Dzialka tajest zbetdna Miastu i nie moze bye zagospodarowanajako odr~bna nieruchomose.



Wobec powyzszego zbycie jej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunk6w zagospodarowania
nieruchomosci sqsiedniej jest zasadne.

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 sprzedazy nieruchomosci gruntowej
stanowiqcej mienie komunalne, polozonej w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulicy Piekarskiej.

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 w rejonie ulicy Piekarskiej.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'l:.glos6w. Glosowalo 14 radnych, za-ll,
wstrzymuj'l:.cy - 2.

Ad 6. Sprzedai nieruchomosci gruntowej, stanowi~cej mienie komunalne, poloionej w
Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest sprzedaz nieruchomosci gruntowej zabudowanej budynkiem
produkcyjno-uslugowym, oznaczonej w ewidencji grunt6w miasta Rawa Mazowiecka nr 313/12
o pow. 1794 m2 polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej, b~d'l:.cejw uzytkowaniu
wieczystym osoby fizycznej.
Uzytkownik wieczysty zwr6cil si~ z wnioskiem 0 sprzedaz w/w nieruchomosci gruntowej b~d'l:.cej
dotychczas w jego uzytkowaniu wieczystym.
W zwi'l:.zkuz tym, ze przedmiotowa nieruchomosc jest przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny 0 funkcji produkcyjno-uslugowej nie podlega ona
przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w
prawo wlasnosci nieruchomosci. W obecnym stanie prawnym uzytkownik wieczysty
nieruchomosci moze nabyc prawo uzytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym na
zasadach og6lnie przyj~tych w oparciu 0 przepisy ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami.

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 sprzedazy nieruchomosci gruntowej
stanowi'l:.cejmienie komunalne, polozonej w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulicy Katowickiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie sprzedazy nieruchomosci gruntowej stanowi'l:.cejmienie komunalne, polozonej
w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulicy Katowickiej.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.



Ad 7. Wydzierzawienie nieruchomosci gruntowej stanowi~cej mienie komunalne, polozonej
na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na targowisko.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.
Obowiqzujqca uchwala Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie wydzierzawienia
nieruchomosci gruntowych stanowiqcych mienie komunalne, polozonych na terenie miasta Rawa
Mazowiecka z przeznaczeniem na targowiska na okres 20 lat, nie zabezpiecza w pelni interes6w Miasta,
gdyz umowy na czas okreslony mog'l byc wypowiedziane tylko w przypadkach okreslonych umow'l z
waznych powod6w, kt6re w chwili zawierania umowy trudno okreslic.
Natomiast umowa zawarta na czas nie oznaczony daje mozliwosc jej wypowiedzenia z zachowaniem
termin6w umownych, a w razie ich braku z zachowaniem termin6w ustawowych.
Zmiana czasokresu dzierzawy lezy wi~c w interesie Miasta, gdyz nie ogranicza mozliwosci jej
wypowiedzenia.
Ponadto niniejszy projekt uchwaly dotyczy tylko terenu targowiska przy ulicy Mickiewicza i anuluje
zgod~ na dzierzaw~ terenu na targowisko przy ulicy Reymonta - Targowej, gdyz rozwaza si~ mozliwosc
sprzedazy tego terenu, a nie wydzierzawienia.

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 wydzierzawienia nieruchomosci gruntowych
stanowi'lcych mienie komunalne, polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem
na targowisko przy ulicy Mickiewicza.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc projektu uchwaly w
sprawie wydzierzawienia nieruchomosci gruntowych stanowi'lcych mienie komunalne, polozonych
na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na targowisko.

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

Ad 8. Przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowal Inspektor Wydzialu Gospodarki Terenami Mieczyslaw Tkaczyk.
Powiedzial m.in.
Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zostala dokonana analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze m. Rawa
Mazowiecka. W tekscie analizy okreslono program prac planistycznych maj'lcych na celu:
- doprowadzenie ustaleiJ. planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowi'lzuj'lcymi przepisami
prawa,
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z polityk'l rozwoju
przestrzennego okreslon'l w studium uwarunkowaiJ. i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego.
W okresie roku 2006 i stycznia 2007 wplyn~lo szereg wniosk6w 0 zmian~ planu miejscowego.
W celu ich rozpatrzenia zostaly przygotowane analizy zasadnosci przyst<trienia do sporz'ldzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.



Podstawowym kryterium zakwalifikowania wniosk6w do dokonania zmiany planu byla:
- zgodnosc wniosk6w z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego m. Rawy Mazowieckiej,

- wielkosc skutk6w finansowych wywolanych uchwaleniem zmiany planu obciC\:.zajqcychsamorzC\:.d
miasta,

- zgodnosc z zasadami ladu przestrzennego proponowanych zmian i stopien konfliktowosci
wnioskowanego zagospodarowania przestrzeni.

Zakwalifikowano wnioski dotyczC\:.cychobszar6w polozonych w rejonie:
- ulicy Mszczonowskiej (oznaczony symbolem B)
- ulicy Jerozolimskiej i Wodnej (oznaczony symbol em C)
- ulicy 1. Sobieskiego (oznaczony symbolem D),
- ulicy Zydomickiej (oznaczony symbolem E),
- ulicy Jerozolimskiej i Slonecznej (oznaczony symbolem F),
- ulicy Zamkowa Wola (oznaczony symbolem G),
- ulicy Konstytucji 3-Maja i Krakowskiej (oznaczony symbolem H),
- ulicy Warszawskiej i Targowej (oznaczony symbolem I),
- ulicy Kardynala Wyszynskiego i Mickiewicza (oznaczony symbolem J),
- ulicy Kolejowej i Lowickiej (oznaczony symbolem K),
- ulicy Jana Chryzostoma Paska (oznaczony symbolem L),
- ulicy Dolnej i Tuwima (oznaczony symbolem M),
- ulicy Ksi~ze Domki (oznaczony symbolem N),
- ulicy 1. Slowackiego i Katowickiej (oznaczony symbolem 0).
Proponowane zmiany obejmujC\:.kolejny i najpilniejszy etap prac planistycznych.
Dokonanie zmian warunk6w zagospodarowania wychodzi naprzeciw zamiarom inwestor6w i
uznaje si~ za celowe dokonanie zmiany miejscowego planu.

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 sporzC\:.dzeniazmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
PrzewodniczC\:.caRady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie przystqpienia do sporzC\:.dzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 9. Przyj~cie regulaminu okreslaj~cego wysokosc i szczeg610we warunki przyznawania
dodatk6w: za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg610wy
spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych
zast~pstw oraz wysokosc i warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia
wynikaj~cych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach,
dla kt6rych organem prowadz~cym jest Miasto Rawa Mazowiecka na 2007 r.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Oswiaty Jolanta Kosinska.
Powiedziala m.in.
Na mocy art. 30 ust. 6 Kart nauczyciela rada gminy ma obowiC\:.zekcorocznie uchwalic regulamin
wynagradzania nauczycieli.



W przedlozonym regulaminie zwi~kszono 0 5 % dodatek za wychowawstwo oraz ulegaj<t
zwi~kszeniu od 5% do 14% widelki w ramach kt6rych przyznaje si~ dodatki funkcyjne dla
Dyrektora i Wicedyrektora.
Prognozowane srednie wynagrodzenie nauczycieli dla poszczeg61nych stopni awansu zawodowego
w roku 2007 wyniesie:
- 1505,00 dla nauczycieli stazysty,
-1824,00 dla nauczyciela kontraktowego,
- 2695,00 dla nauczyciela mianowanego,
- 3529,00 dla nauczyciela dyplomowanego.
Zarz<tdOddzialu Zwi<tzku Nauczycielstwa Polskiego w Rawie Mazowieckiej zaakceptowal
bez zmian przedlozony projekt regulaminu okreslaj<tcego wysokosc i szczeg610we warunki
przyznawania dodatk6w: za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczeg610wy spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych
zast~pstw oraz wysokosc i warunki wyplacania nagr6d i il;mych skladnik6w wynagrodzenia
wynikaj<tcych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla
kt6rych organem prowadz<tcym jest Miasto Rawa Mazowiecka na 2007 r.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Oswiaty
opiniuje projekt uchwaly w sprawie regulaminu okreSlaj<tcego wysokosc i szczeg610we warunki
przyznawania dodatk6w: za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczeg610wy spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych
zast~pstw oraz wysokosc i warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia
wynikaj<tcych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla
kt6rych organem prowadz<tcym jest Miasto Rawa Mazowiecka na 2007 r. z wnioskiem aby
dodatek funkcyjny dla nauczyciela - opiekuna stazu podwyzszyc z 3% do 5% wynagrodzenia
zasadniczego.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska poddala wniosek Komisji Oswiaty pod
glosowanie.
Wniosek zostal przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie regulaminu okreslaj<tcego wysokosc i szczeg610we warunki przyznawania dodatk6w: za
wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg610wy spos6b obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zast~pstw oraz wysokosc i
warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia wynikaj<tcych ze stosunku pracy
dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadz<tcym jest
Miasto Rawa Mazowiecka na 2007 rok.

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

Ad 10. Ustalenie najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i uzgodnienia wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesi~cznych stawek kwot
wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik6w Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny
Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowal Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
w Rawie Mazowieckiej Tadeusz Kotusiitski.



Powiedzial m.in.
Przedlozona tabe1a miesi~cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uwzg1~dnia 3% podwyzk~
plac, p1anowan'l w planie finansowym Osrodka Sportu i Rekreacji na 2007 rok.
Proponuje si~ d1a pracownik6w Osrodka Sportu i Rekreacji najnizsze wynagrodzenie zasadnicze
w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokosci 586 zlotych brutto, oraz wartosc jednego
punktu w wysokosci 3,50 zl dla potrzeb usta1enia tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja po analizie przedlozonego materialu pozytywnie zaopiniowala proponowane ustalenie
najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartosci
jednego punktu d1a potrzeb ustalenia tabeli miesi~cznych stawek kwot wynagrodzenia zasadniczego
dla pracownik6w Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie usta1enia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i
uzgodnienia wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesi~cznych stawek kwot
wynagrodzenia zasadniczego d1a pracownik6w Osrodka Sportu i Rekreacji im. Ha1iny Konopackiej
w Rawie Mazowieckiej.

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

Ad 11. Zatwierdzenie taryfza zbiorowe zaopatrzenie w wodf i zbiorowe odprowadzanie
sciek6w.

Temat referowal Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej Czeslaw Kierebinski.
Powiedzial m.in.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu
sciek6w okrd1a spos6b ka1kulowania koszt6w i oplat za uslugi swiadczone przez
przedsi~biorstwa wodoci~owo kana1izacyjne oraz tryb zatwierdzania oplat.
Zgodnie z art. 20 ustawy przedsi~biorstwo wodoci~owe okresla taryf~ na 1 rok na podstawie
niezb~dnych przychod6w uwzg1~dniaj'lc a1okacj~ koszt6w dotycz'lcych poszczeg6lnych grup
odbiorc6w uslug i ujmuje w zestawieniu 0 nazwie taryfa.
W oparciu 0 przepisy ustawy oraz Rozporz'ldzenia Ministra Budownictwa w sprawie okreslania
taryf, wzoru wniosku 0 zatwierdzanie taryf oraz warunk6w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w
wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w Zaklad Gospodarki Komunalnej opracowal taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na okres od 01.04.2007 do
31.03.2008, kt6re wraz z wnioskiem taryfowym przedstawia do zatwierdzenia przez Rad~ Miasta
Rawa Mazowiecka w drodze uchwaly.



W przedlozonych taryfach ZGK proponuje ustalenie nowych stawek oplat za swiadczone
uslugi.

SYMBOL
TARYFO
WEJ STAWKA 5TAWKA %
GRUPY NAZWA USlUGI PRZED PO ZMIA
ODBIORC ZMIANA ZMIANIE NY
OW
USlUG
WODA

Woda zuzywana na cele socjalno-bytowe
w budynkach mieszkalnych jedno i

CENA 2,00 2,111W wielorodzinnych, w instytucjach z:~/ m3 1,87 1,97 + 5,5
uzytecznosci publicznej oraz w
plac6wkach usfugowych
Woda zuzywana w zakfadach CENA 2,02 2,132W przemysfu spozywczego +5,4
i farmaceutycznego zf / m3 1,89 1,99

Woda zuzywana przez pozostafy CENA 2,03 2,14
3W przemysf i pozostafe usfugi oraz inne zf / m3 1,90 2,00 +5,4

cele nie wyst~pujqce w tgo 1W i 2W

5 C I E KI
Odbi6r sciek6w z gospodarstw CENA 2,71 3,33

15 domowych i pozaprzemysfowych zf / m3 2,53 3,11 +22,9
odbiorc6w usfug

Odbiorcy usfug odprowadzajqcy scieki z CENA
proces6w produkcyjnych i tech nolo- zf / m3 4,47 5,49

25 gicznych ( takze do studzenia,
4,18

22,8
czyszczenia, pfukania, jak np. transport 5,13itp.),

Lqcznie cena 1 m3 wody i sciek6w zuzywanych w gospodarstwach domowych wzrasta z
4,71 zl do 5,44 zl, to jest 00,73 zl, co stanowi 15,5 % wzrostu. W przypadku przecitttnego zuzycia
przez gospodarstwo domowe w ilosci 10m3 /miesiqc spowoduje to wzrost miesittcznej oplaty 0
7,30 zl.

W dyskusji glos zabierali.
Slawomir Tabaczynski - zbyt duza podwyzka, wplynie ujemnie na budzety mieszkanc6w, czy jest
dokladna kalkulacja koszt6w dostarczania wody i odprowadzenia sciek6w.

Slawomir Stefaniak - jak wysokos6 podwyzki wplynie na centt amortyzacji dostarczania wody i
odprowadzenia sciek6w.

Piotr Irla - aby Dyrektor ZGK racjonalnie zarzqdzal zakladem, konieczna jest podwyzka z uwagi
chociazby na wzrost koszt6w energii elektrycznej.



Michal Sowik - nalezy rozwazac podwyzk~ lecz w nizszej wysokosci, moze b~dzie mozna obnizyc
koszty eksploatacji.

Z-ca Burmistrza Wojciech Skoczek wyjasniajqc, przedstawial argumenty w sprawie potrzeby
podwyzszenie cen wody i sciek6w:
- brak podwyzki od 2005 roku
- wzrost ceny energii elektrycznej
- inflacja

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Dyrektora Zakladu Gospodarki
Komunalnej oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'l:.glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 8,
przeciw - 6.

Ad 12. Zmiany oplat za odbior sciekow socjalnych i odpadow cieklych dostarczanych
taborem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow.

Temat referowal Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej Czeslaw Kierebiiiski.
Powiedzial m.in.

Dotychczasowe stawki dotycz'l:.ceoplat za scieki dostarczane taborem asenizacyjnym nie ulegaly
zmianie przez okres szesciu lat, natomiast oplaty za odpady inne niz niebezpieczne przez okres
trzech lat.
W okresach tych nast'I:.Pilwzrost koszt6w eksploatacji urz'l:.dzeiii obiektu.
Znacznie zaostrzono przepisy prawa reguluj'l:.cego sfer~ ochrony srodowiska, kt6re r6wniez
zwi~kszaj'l:.koszty.
Proponowany wzrost oplat wynosi 22%.
Proponuje si~ oplat~ za odbi6r 1 m3 sciek6w socjalnych 0 ladunku wyrazonym w ChZT
(chemicznym zapotrzebowaniu tlenu) do 1,3 kg/m3 w wysokosci 4,92 zl/m3

.

Oplata za odbi6r 1 m3 sciek6w przemyslowych uzalezniona jest od ladunku zanieczyszczeii
wyrazonego w ChZT w 1 m3.

Proponuje si~ oplat~ za odbi6r 1 m3 wymienionych odpad6w innych niz niebezpieczne
oznaczonych numerami kodowymi zgodnie z rozporz'l:.dzeniem Ministra Srodowiska
1) odpady z przygotowania i przetw6rstwa produkt6w spozywczych pochodzenia zwierz~cego 0

kodach: 020201,020203,020204,020299,
2) odpady z przygotowania przetw6rstwa produkt6w i uzywek spozywczych oraz odpady z
pochodzenia roslinnego 0 kodach: 0203 01,0203 05,
3) odpady z przemyslu mleczarskiego 0 kodzie: 02 05 02,
4) odpady z przemyslu piekarniczego i cukierniczego 0 kodach: 02 06 03, 02 06 80,
5) odpady z produkcji napoj6w alkoholowych i bezalkoholowych 0 kodzie 02 07 05,
6) odpady z oczyszczania sciek6w, nie uj~te w innych grupach, 0 kodach: 190809,

190899.



Oplata za odbi6r wymienionych odpad6w wynosi:
1). 61 zl za 1m3

- za dostaw(( od 1m3 do 1000 m3
,

2). 49 zl za 1m3
- za dostaw(( kazdego m3 ponad dostarczone wczesniej 1000 m3

,

3).37 zl za 1m3
_ za dostaw(( kazdego m3 ponad dostarczone wczesniej 2000 m3.

Opini~ Komisji KomunaInej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Dyrektora Zakladu Gospodarki
Komunalnej opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany oplat za odbi6r sciek6w
socjalnych i odpad6w cieklych dostarczanych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni sciek6w.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D((bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie zmiany oplat za odbi6r sciek6w socjalnych i odpad6w cieklych dostarczanych
taborem asenizacyjnym do oczyszczalni sciek6w.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj((ta wi((kszosci't glos6w .. Glosowalo 14 radnych, za - 8,
przeciw -6.

Ad 13. Zmiana uchwaly w sprawie poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentow i wysokosci wynagrodzenia inkaso

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

Projekt uchwaly dotyczy zmiany w uchwale Rady Miasta podj((tej na sesji w dniu 23 stycznia br.
w zakresie wyznaczenia inkasent6w oplat skarbowych. W wyniku dokonanych uzgodnien z
Naczelnikiem Urz((du Skarbowego oraz uwagami zgloszonymi przez Starostwo Powiatowe
dokonuje si(( zmiany poprzedniej uchwaly poprzez zmian(( nazwy inkasenta ; z zapisanej
poprzednio jako inkasent6w; Naczelnika Urz((du Skarbowego i Starosty Rawskiego na wskazanie
jako inkasent6w: Urz'td Skarbowy i Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
Dokonuje si(( r6wniez zmiany w terminach platnosci pobranych oplat skarbowych na termin
pozniejszy niz okreslony w ordynacji podatkowej. Zmiana ta zostala zapisana w projekcie uchwaly
na wniosek Starostwa Powiatowego.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja po analizie przedlozonego materialu pozytywnie zaopiniowala proponowan't zmian((
uchwaly w sprawie poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent6w i
wysokosci wynagrodzenia inkaso

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D((bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie zmiany uchwaly w sprawie poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasent6w i wysokosci wynagrodzenia inkaso.

Uwag do trdci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj((tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.



Ad 14. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakladu Gospodarki Komunalnej
w 2007 roku.

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

W projekcie uchwaly Rady Miasta w sprawie ustalenia taryf na dostaw~ wody i odprowadzenie
sciek6w znajduje si~ zapis 0 ustaleni nizszych stawek oplat pobieranych od publicznych zaklad6w
opieki zdrowotnej, parafii , instytucji zwiqzanych z upowszechnianiem sportu, Warsztat6w terapii
zaj~ciowej. Jednoczesnie zapisane zostalo w tym projekcie, ze nizsze stawki oplat zostan'l:.
zrekompensowane ZGK poprzez doplat~ z budzetu miasta. Doplata z budzetu miasta moze
nastctPi6w drodze dotacji przedmiotowej skalkulowanej wg.stawek jednostkowych, w naszym
przypadku doplata z budzetu bylaby przyznana do 1 m 3 zuzytej przez te jednostki wody i 1m3

odprowadzonych sciek6w.
W biez'l:.cymroku planowana kwota dotacji na cel okreslony w projekcie uchwale obci'l:.zybudzet
Miasta kwot'l:.ok. 60.000 zl.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja po analizie przedlozonego materialu pozytywnie zaopiniowala proponowane stawki
dotacji przedmiotowej dla Zakladu Gospodarki Komunalnej w 2007 roku.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tres6 projektu uchwaly w
sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakladu Gospodarki Komunalnej w 2007 roku.

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

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy zmiany w uchwale budzetowej na 2007 rok w zakresie:

I. Zmiana w planie dochod6w budzetu.
Z otrzymanej informacji z Ministerstwa Finans6w w zakresie ostatecznej kwoty subwencji
oswiatowej wyliczonej w nast~pstwie przyj~cia ustawy budzetowej na 2007 rok wynika, ze do
budzetu Miasta zostanie przekazana subwencja w kwocie 0 11.669 zl. nizsza od przekazanej na
podstawie projektu budzetu w pazdzierniku 2006 roku oraz zwi~kszono 0 kwot~ 2.125 zl. cz~s6
r6wnowaz'l:.c'l:.subwencji og6lnej.
II. wprowadza si~ r6wniez zmiany w zakresie wysokosci dotacji celowej z budzetu panstwa w
dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 - w wyniku podzialu dotacji po przyj~ciu ustawy budzetowej
na 2007 rok wysokos6 dotacji dla miasta Rawa Mazowiecka w tym rozdziale ulega zmniejszeniu 0

kwot~ 970.135 zl.

II. Zmiany w planie wydatk6w budzetu:
l.Dzial 750, rozdzial 75023 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 20.000 zl. planowane wydatki biez'l:.ce w
Urz~dzie Miasta z przeznaczeniem tej kwoty na zaplat~ skladki na rzecz Samorz'l:.dowego
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. W 2007 roku zwi~kszono skladk~ czlonkowsk'l:. do 1,20
zl. od jednego mieszkanca kazdej gminy.



2.Dzial 754, rozdzial 75404 - na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Rawie
Mazowieckiej uj~to w projekcie niniejszej uchwaly przeznaczenie z budzetu Miasta srodk6w
finansowych w wysokosci 41.000 zl. z przeznaczeniem tych srodk6w na:

- 30.000 zl. na zorganizowanie dodatkowych sluzb patroli Policji na terenie naszego miasta.
Szczeg610we zasady przyznania dofinansowania oraz form~ rozliczenia dotacji okresli
szczeg61owo porozumienie pomi~dzy Burmistrzem miasta a KomendCl:.Powiatowa Policji.

- 11.000 zl. na zakup sprz~tu komputerowego lCl:.cznieze sprz~tem fotograficznym
umozliwiajCl:.cymobr6bk~ zdj~c w technice cyfrowej dla potrzeb operacyjnych Komendy Policji.

3.Dzia1801 - zwi~kszenie wydatk6w biezCl:.cychzwiCl:.zanychz podwyzkCl:.wynagrodzen dla
pracownik6w plac6wek oswiatowych z tego:

- dla szk61 podstawowych w wysokosci 132.470 zl.
- dla przedszkoli miejskich - 100.000 zl.
- dla gimnazj6w - 100.000 zl.
Planowany wzrost wydatk6w w powyzszej wysokosci nie pokryje prawdopodobnie pelnych

potrzeb finansowych w zakresie 5 % podwyzki wynagrodzen. Z uwagi na fakt iz miasto nasze nie
otrzymalo zwi~kszenia subwencji oswiatowej b~dzie konieczne prawdopodobnie w drugim
p6lroczu br. przy kolejnych zmianach budzetu zwi~kszenie srodk6w na wynagrodzenia osobowe
pracownik6w oswiaty.

4.Dzia1900 - gospodarka komunalna .
Rozdzia190017 - przeznacza si~ z budzetu Miasta kwot~ 60.000 zl. jako doplat~ do cen wody i

odprowadzania sciek6w dla Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej, Parafii katolickich, klub6w sportowych oraz Domu Dziecka.

Zmiana w zakresie dotacji inwestycyjnej dla ZGK wynika z biezCl:.cejanalizy koszt6w
przygotowania dokumentacji do wniosku sp6jnosci.
Ad. 1.1 do 1.4

Po opracowaniu pierwszej wersji planu sporzCl:.dzonazostala dokumentacja aplikacyjna do
Funduszu Sp6jnosci, kt6ra z wi~kszCl:.dokladnosciCl:.okreSlila zakres, koszt i harmonogram realizacji
projektu. W zwiCl:.zkuz tym zachodzi koniecznosc dokonania korekty w zakresie podtytu16w i
koszt6w planowanych do poniesienia w roku 2007. W korekcie przewidywane jest zmniejszenie
koszt6w projektowania w roku 2007, reszta z pierwotnie planowanych koszt6w zostanie
poniesiona w roku 2008. Ostateczne kwoty wydatk6w na projektowanie zostanCl:.okreSlone po
rozstrzygni~ciu przetarg6w w drugim kwartale 2007 r.

Ad. 1.5.
W prowadzonym obecnie post~powaniu przetargowym wplyn~ly dwie oferty na kwoty:

239900 zl i 499000 zl. Najkorzystniejsza oferta przekracza obecnie zaplanowanCl:.wynoszCl:.ca
200000 zl. Celem umozliwienia pozytywnego rozstrzygni~cia przetargu i umozliwienia realizacji
zadania, konieczna jest zmiana. Proponujemy ustalenie kwoty 250000 zl zawierajCl:.cejok. 4 %
rezerwy zmniejszajCl:.cjednoczesnie 0 50 000 zl poz. 1.4.



Ad. 3
Zasady obowiqzujqce w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Lodzi w roku 2007 przewidujq uzyskanie pozyczki w wysokosci do 90 % koszt6w inwestycji -
dotychczas bylo 80 %. W celu umozliwienia ubiegania si~ 0 zwi~kszonq kwot~ pozyczki nalezy
dokonac stosownych zmian w planie inwestycyjnym.

Opini~ Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja po analizie przedlozonego materialu pozytywnie zaopiniowala proponowanq zmian~
budzetu Miasta na 2007 rok.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciq glos6w .. Glosowalo 14 radnych, za - 11,
wstrzymujqcych - 3.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt niniejszej uchwaly dotyczy wyrazenia zgody przez Wysokq Rad~ na pozyskanie kredytu
bankowego w Banku Ochrony Srodowiska w Lodzi z linii kredytowych Banku Rozwoju Europy
lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowanego w uchwale budzetowej na to zadanie w
kwocie 600.000 zl. na pokrycie 40 % koszt6w zwiqzanych z modernizacjq MDK w br.
Bank Ochrony Srodowiska jest bankiem uprawnionym do dysponowania srodkami na kredyty
oferowane przez banki europejskie na rynku polskim.
Pozyskanie kredytu z tych :h6del jest zwolnione z prowadzenia post~powania przetargowego,
obowiqzujq uproszczone zasady i korzystne zasady i oprocentowanie kredytu.

Radny Slawomir Tabaczynski zwr6cil si~ z zapytaniem, jaki jest faktyczny dotychczas koszt
remontu Miejskiego Domu Kultury.
Burmistrz Miasta wyjasniajqc zaproponowal, ze na najblizszej Sesji lub na posiedzeniach
Komisji przedstawi dokladny kosz naklad6w na remont MDK, na obecnej Sesji nie chce podawac
niedokladnych liczb by nie budzic niepotrzebnych dyskusji, zaproponowal aby radni dokonali
oceny prac remontowych na wizji lokalnej. Termin zostanie uzgodniony z wykonawcami, a radni
b~dq poinformowani.

Opini~ Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja po analizie przedlozonego materialu pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie
zaciqgni~cia kredytu na modernizacj~ Miejskiego Domu Kultury.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w
sprawie zaciqgni~cia kredytu.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciq glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 11,
przeciw - 3.



Ad 17. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne Miasta w IV kwartale 2006 roku.

Sprawozdanie zawieralo okres od 1 pazdziemika 2006 r do 31 grudnia 2006 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 154 umowy, z czego:
- 67 w Urz~dzie Miasta,
- 9 w Zakladzie Gospodarki Komunalnej,
- 4 w Szkole Podstawowej Nr 1,

8 w Szkole Podstawowej Nr 2,
6 w Szkole Podstawowej Nr 4,
4 w Gimnazjum Nr 2
6 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
4 w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
11 w Miejskim Domu Kultury,

- 7 w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej,
- 23 w Osrodku Sportu i Rekreacji

5 w Muzeum Ziemi Rawskiej.
Rada przyj~la przedlozone sprawozdanie.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 21 stycznia 2007 r. do 5 marca 2007r.
W tym okresie przebywal na 15 dniowym urlopie wypoczynkowym, oraz czterodniowym zwolnieniu
Lekarskim.
W tym okresie w srody ( 2 razy) przyj~tych zostalo 16 interesant6w,
problematyka to: zasilki, mieszkania, drogi, podatki, pomoc spoleczna, praca.
W tym okresie uczestniczylem:

- w spotkaniu z przedstawicielami RTBS i ZEC
- w spotkaniu z zalog'l:.MOPS,
- spotkaniu z Starost'l:.Rawskim,
- w spotkaniu z sportowcami,
- w spotkaniu z przedstawicielami Klubu MAZOVIA,
- w spotkaniach w przedsi~biorcami.

Radny Edward Mazurek zwr6cil si~ z pytaniem, czy juzjest ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji
budowy basenu w mieScie.
Burmistrz odpowiadaj'l:.c, potwierdzil, ze basen b~dzie na pewno budowany, lecz trwaj'l:.ostateczne
rozmowy w sprawie lokalizacji.

Radna Malgorzata Rudniak - czy wladze Miasta posiadaj'l:.wiedz~ 0 sytuacji w RKS "MAZOVIA",
obecnie trenerzy nie maj'l:.wyplacanych wynagrodzen.

Radny Slawomir Stefaniak informacyjnie przedstawil propozycj~, aby przy wycince drzew w miescie
oglosic przetarg tak aby przynioslo to miastu doch6d. Taka praktyka jest w innych miastach.in.
w Skiemiewicach. Czy przy wycince drzew zastrzegamy nowe nasadzania i czy jest to kontrolowane.



Ponadto zglosil wnioski:
- w ramach oszcz~dnosci rozwazyc mozliwosc wyl'tczenie w potrze nocnej swiatel na skrzyzowaniach,
- uliq Tomaszowsk't w dalszym ci<tgujezdz't samochody ci~zarowe, brak oznakowania aby skr~caly
na drog~ obwodow't, ruch ten jest bardzo uci'tzliwy dla mieszkancow tej ulicy.

Burmistrz Miasta odpowiadaj'tc, informowal, ze przy wszystkich przetargach brane s't pod uwag~ jak
najkorzystniejsze warunki dla Miasta.
Sprawa wyl'tczenia noc't swiatel na skrzyzowaniach b~dzie rozwazana.

Radny Piotr Kwasniak zglosil wniosek, ze w sklepie przy Szkole Podstawowej nr 4 na ulicy Kazimierza
Wielkiego uczniowie mog't kupowac papierosy , nawet na sztuki.

Na tym punkcie Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska oglosila zakonczenie obrad
V Sesj i Rady Miasta.

00 40
Sesja trwala od godz. 15 do 19


