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PRoToKoŁ
z obrad VI Sesji Rady Miasta

z dnia 3 kwietnia 2007 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka
ul. Al. Konst1'tucji 3-go Maja3f . Uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza,
Skarbnik Miasta' Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta
, zaproszęni przedstawicie|ę za]<ł.adów pracy i organizacji.

obrady otworzyłaPrzewodnicząca Rady MiastaGraŻyna Dębska, która powitałazaptoszonych
gości, publiczność oraz wszystkich radnych.

Z go dnie z |istą obecno ści stwierdziła prawomocno ść obrad.
Przewodnic ząca Rady Miasta po informował a, ie r adni otrzyma|i proponowany porządek.
Zwroc1Ła się z zapytartiem, czy są uwagi do przedł'ożlonego porządku obrad.
Burmistrz Miasta zv,rocił' się z prośbą do Rady o wykreślenie zporządku obrad punktu w sprawie
rekomendacji na cńonka kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi - oddział
Zamiejscowy w Skierniewicach orazo wprowadzenie do porządku obrad spraw :
- w sprawie uzyskania dofinansowania z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- w sprawie uzyskania dofinansowania z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na
budowę wielofunkcyjnego boi ska,
- w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego pracy lub słuzby w organach
bezpteczenstwa państwa lub współpracy ztymi organami w okresie od dnia 22|ipca 1944 r.
do dnia 31 lipca 1990r. od SekretarzaMiasta
- w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego pracy lub słuzby w organach
bezpieczenstwa państwa lub współpracy z tymi orgarrami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r '
do dnia 31 lipca 1990r. od Skarbnika Miasta.

Porządek obrad w głosowaniu został ptzyjęty jednogłośnie (głosowało |4 radnych) w następującym
brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoptzedniej Sesji.
4. Ptzyjęcie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta na 2006 rok.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
6. W y r azenie opinii dotycząc ej pr zekształ.cenia S amodzi elne go Publiczne go

Za|<ładu opieki Zdrowotnej .
7. Delegowanie przedstawicieli do Rady Spotecznej przy Samodzielnym

Publicznym ZaWadzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
8. Sprzedaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne,

połozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej.
9. Zmtana uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Rawie

Mazowieckiej w rejonie ulicy Jezowskiej.
10. Przystąpienie do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka ( fragment połozony przy u|icy
Skierniewickiej i Jasińskiego).

1 1. Uzgodnienie projekturozporządzenia w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego
krajobrazu,'Gómej i Srodkowej Rawki''.



12. Ustalenie najniZszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb ustalęnia tabeli miesięcznych

stawek wynagrodzenia zasadniczego administracji i obsługi szkół i placówek

oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.
13' Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka.

14. Ustalenie wysokości środków finansowychptzeznaczonych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i okręŚlenia rodzajów Świadczeń
przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

15, Zmianabudżetu Miasta na2007 rok.
16. Zmtanauchwały w sprawie prryjęciadotacji i udzięlenie pełnomocnictwa dla

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
1 7. Powiadomienie S ekletarza Miasta o obowiązk u przedłoŻeni a o świ ad czenia

dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczehstwa państwa lub współpracy

z tymi organami w okresie od dnia 22 hpca 1944 r. do dnia 3 1 lipca 1 990 r.

1 8. Powiadomienie S karbnika Miasta o obowi ązk u przedłoŻeni a o świ ad czenta
dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeistwa państwa lub współpracy

ztymiorganami w okresie od dnia ZTlipca 1944 r. do dnia 3 1 lipca 1990 r.

19. Ustanowienie tytułu ', Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''
i określenie zasad nadania tytułu'

20. Wybór kandydata na człoŃa Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego
zastępcy.

2I.|)zyskanie dofinansowania z środków Funduszu Ronvoju Kultury FizycznĄ.
11'IJzyskanie dofinansowania z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na

budowę wielofunkcyjnego boiska.
f3.Przyjęcie oświadczenia dotyczącęgo pracy lub służby w organach bezpieczeństwa

pańitwa lub współpracy ztymi organami w okresie od dnia 22|ipca1944 r. do dnia

31 lipca 1990r. od SekretarzaMtasta
24, Przyjęcie oŚwiadczęnia dotyczącego placy lub słuzby w organach bezpieczenstwa

państwa lub współpracy ztymi organami w okresie od dnia 22|ipca1944 r. do dnia

31 lipca 1990r. od SkarbnikaMiasta'
25. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.
26. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
f7. Zakonczenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obtadV Sesji Rady Miasta został przyjęty w głosowaniu większością głosów.

Głosowało 13 radnych, wstrzymujący - 1.

Ad 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za2006 rok.

Przewodnic ząca Rady Miasta GraŻyna Dębska zabterając gło s poinfo tmow ała, ie

sprawozdaniez wykonania budżetuza2006 rok radni otrzymali w takim czasie aby mogli

dostateczni e przeanaltzowaÓ i wypracować własną opinię , ponadto sprawozdanie było

przedmioternposiedzeń komisji Rady na których, informacje oraz wszystkie wyjaśnienia

udzięlałaSkarbnik Miasta Jolanta Witczak oraz Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj.



Skarbnik Miasta Jolanta Witczak zabierĄąc głos powiedziaŁam.ln'

Budzet Miasta Rawa Mazowieckaza 2006 rok po stronie dochodów zam|<ns' się kwotą
33.163,418 zł.,ktora stanowi 99 %o p|anu rocznych dochodów budzetu wg. stanu na koniec 2006
roku i 106 % planu dochodów budżetu miasta uchwalonego w uchwalę budżetowej na 2006 rok (
na sesji w grudniu 2005 roku).
Wykonanie dochodów w 2006 roku w poszczegó|nych grupach przedstawia się następująco :
- Subwencje ogólne zbudŻetu państwa w wysokości 7.126.04I zł.,

i stanowiły 21'5 % dochodów budżetu ogółem,
- Dotacje celowe zbudŻetu państwa narea|izację zadan zleconych i własnych,

wyniosły 4.964.334 zł. i stanowiły 15 % dochodów ogółem,
- Dotacje pozostałe w tym z funduszy celowych i innych j.s.t. wyniosły 601.503 zł.

i stanowiły I,8 yo dochodów ogółem,
- Udziały Miasta w podatkach PIT i CIT na kwotę 9.613.048 zł. i stanowiły
29,2 yo dochodów ogótem,

- Dochody własne Miasta w tym ztytułupodatków lokalnych i opłatna kwotę
7.184.792 zł. i stanowiły 21,7 % dochodów ogółem,

- Dochody z majątku Miasta na kwotę 2.264.315 zł. co stanowi 6,8 y,
- 

dochodów ogółem,
- Pozostałe dochody własne budzetu _ 1.343.385 zł' co stanowi 4 %o dochodów ogółem.

Struktura procentowa przedstawionych powyżej głównych grup dochodów wskazuje na fakt, izw
2006 roku największą pozycję w dochodach budzetu Miasta stanowią udziały w podatkach PIT i
CIT ( 29,2yo dochodów ogółem ), kolejna grupa to dochody własne Miasta
z podatków i opłat lokalnych (2I,7 % dochodów ogółem ) , następnie to subwencje ogólne z
budzetu państwa (2I'5 % dochodów ogółem ) ' dotacje celowe zbldŻetupaństwa (15 %
dochodów ogółem)' dochody zmajątku Miasta (6'8 %o dochodów ogółem ) i pozostałe dochody
nię wymienione powyżej na poziomte 5,8 oń .

Zrealizowane wydatki budzetu miasta w 2006 roku to kwota 37 '7 67 .090 zł. która, stanowi
95 oń p|anowanej rocznej kwoty wydatków wg. planu na koniec roku.

W wydatkach wykonanych w 2006 roku wydatki bieŻące to kwota f8'852'7|9 zł., planowane
wydatki bteŻące wykonane zostały w 96 %o rocznego budzetu

Poniesione wydatki majątkowe w 2006 roku zamknęły się kwotą 8'9I4'37I zł., i wykonane
zostały na poziomie 93 %o planowanych w budzecie miasta.

Wydatki majątkowe stanowiły 24 oń wydatków ogółem budzetu miasta' aw przeliczeniu na
jednego mieszkańca dają kwotę 505 zł.

W analizowanym okresie miasto Rawa Mazowiecka skorzystało, w celu rea|izacji inwestycji, z
poŻyczek i kredytów w kwocie ł'ącznej 3.807 .475 zł, pobranych głównie z WFOSiGW
w Łodzi na wsparcie finansowe rea|tzowanej w 2006 roku inwestycji dotyczącej modernizacji i
rozbudowy miejskiego składowiska odpadów w Pukaninie oraz skorzystało
z jednego kredytu bankowego w banku BoS S.A - kredyt na modemizację Miejskiego Domu

I Kultury.



Poniesione z budŻetu Miasta w 2006 roku wydatki w podziale na najwazniej sze dziedziny

fuŃcj onowania miasta przedstawiaj ą się następuj ąco :

1/ oświata i wychowanię - 32,3 % wydatków ogółem

Do kosztów utrzymaniaszkoł - bez wydatków ińwestycyjnych, funkcjonujących na terenię miasta

z budŻetuMiasta dopłacił do subwen.ji oŚ*iutowej w 2006 roku kwotę 2.220 .8I4 zł. ts . o 233 .497

zł. więcej niz w roku poprzednim.
Subwencja oświatowa , itórą Miasto otrzymuje zbudietupaństwa na działa|ność szkół pokrywa

7 6 oń v,rydatkow bieżąc ych związanych z utrzymaniem szkół .

2lPomoc społecma - I7 % wydatków ogółem

3/ Gospodarka komuna|na_ I2 % wydatków ogółem

4/ Administracjapubliczna - 13 % wydatków ogółem

5llJtrzymanie dróg -9,3 v, wydatków ogółem

6/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe go - 6,6 oń v,rydatków ogółem

7/ Gospodarka mieszkaniowa - 3 oń wydatków ogołem

8/ Kultura ftzycznai sport -3 % wydatków ogótem

9/ Edukacyjna opieka wychowaw cza - l % wydatków ogółem

10/ Bezpieczeństwo publiczne _0,8oń wydatków ogółem

1 1/ ochron a zdrowia _ O,7 oń wydatków ogółem

12lPozostałe / rolnictwo' ha,,dej, działalnóść usługowa, wybory, obsługa długu l -I,3 oń

wydatków ogółem.

Następnie Pan Marian Janowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treśó

protokołu Komisji z opiniąz wykonania budzetu Miasta.

Komisj a badała na swym posiedzeniach:
- wykonanie dochodów'
- wykonanie wydatków,
- uńorzeniu, oil,o.,.,,iai za|egłości w podatku od nieruchomości,
- umorzenia, odroczeniai zaległoŚci w podatku od Środków transportowych,
- decyzjew zakresie podatkowpobieranych przezIJrząd^Skarbowy w Rawie Maz.,

- dofinansowanie or gantzacji t związków nie będących j edno stki budietowymi,
- bilans z wykonania na koniec grudnia 2006t',

Protokół w załączeniu protokołu z obrad Rady'

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.

Komisja Budżetu po analiźie przedŁoionego Sprawożdaniaz wykonania budzetu za2006 rok

zaopiniowała pozytywnie.

W dyskusji głos zabrał radny Sławomir Stefaniak.

Zwróc1ł,uwagę na wydatki w dziale 921 - modernizacjaMiejskiego Domu Kultury.

Wyjaśniał, zJwedług posiadanej wiedzy w zakresie zamówień publicznych oraz po

zasięgnięciu opinii fińowców w Regiónalnej Izbie obrachunkowej, aneksy do zawartej

u-ffi na reńont MDK są niezgodne z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnień udzielał Burmistrz Miasta Eugeniusz Goraj.

Buimistrz wyjaŚniając zapewniał' że aneLsy do umowy są konsultowane z ekspertami do spraw

zamówień publicznych i są zgodne z obowiązującą ustawą.

Przewodnicząca Rady Miasta GtaŻynaDębska przedstawiła treść uchwały Składu orzekającego

Regionalnej Izby obiachuŃowej wŁodziw spiawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza

Miasta z wykonania budzetu za2006rok.



Regionalna Izbaobtachunkowa zaopiniowałapozytyvtnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka z wykonania budzetu Miasta za2006rok.
Uchwała w załączeniu protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta za2006rok.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów' Głosowało 14 radnych, za - I0,
wstrzymuj4cych- 4.

Ad 5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treśó uchwały Składu orzekającego
Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie absolutorium za 2006 rok.
Regionalna lzbaObrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa
Mazowiecka 2a2006 rok.

Pan Marian Janowski _ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treśó wniosku Komisji
o udzielenie absolutorium.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 marca f007r. w pełnym składzie osobowym
w jawnym głosowaniu stwierdziła, Że w wyniku badania dochodów i wydatków budzetu Miasta
Rawa Mazowiecka nie wnosi zasttzeŻeń do budzetu Miasta na2006 rok i stawia wniosek o udzielęnie
absolutorium Burmistrzowt Miasta Rawa Mazowiecka

Innych wniosków nie było.

PrzewodniczącaRady Miasta przedstawiła treŚć projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miastaza2006 rok w głosowaniu
j awnym został'a przyjęta większością głosów.
Głosowało 14 radnych, Zd - 1 1, wstrzymujących - 3.

Ad 6. Wyrażenie opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego
Zal<ladu O pieki Zd rowotnej.

Informację przedstawił V-ce Starosta Rawski Marian Krzyczkowski.
Powiędział m.in.
Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej zsiedzibąw Rawie Mazowieckiej udziela
świadczeń zdrowotnych również mieszkańcom Miasta, obligatoryjnym jest zasięgniecie przez
organ załoŻycie|ski opinii w sytuacji, kiedy w wyniku przeksńał.cenia zakładu ma nastąpió
likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajow działalności za]<ł.adu i udzielonych
świadczęń zdrowotnych. co obecnie ma mieisce.

Przekształ.cenie SPZoZ po|ega m.in. na ograniczeniu działalności podstawowej poprzez likwidację
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8 poradni:
- stomatologicznel,



- chorób wewnętrznych-konsultacje,
- protetyki stomatolog icznej,
- pracowni protetycznej,
. kardiolog iczn€1 dla dzieci,
- diabetologicznej
- alergologicznej.
- gastroenterologicznej .

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
wyraienie opinii dotyczącej przeksńał'cenia Samodzielnego Publicznego ZaĘadu opieki
Zdrowotnej.

Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za-II,
wstrzymujący _ 3.

Ad 7. Delegowanie przedstawicieli do Rady Społecznej prry Samodzielnym
Publicznym ZaKadzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

PrzewodniczącaRady Graiyna Dębska poinformowała radnych, Że z dniem30 maja2007
roku kończy się kadencja obecnie działającej Rady Społecznej SPZOZ.
Zgodnie z ustawą o za|<ładach opieki zdrowotnej Rada Miasta powinna delegować trzech
przedstawicieli.
Radni zgŁasza|i kandydatów.
Radny Zbigniew Tuszyński zgŁoslł radnego Edwarda Mazurka, który wyraził. zgodę
Radna Małgorzata Rudniak zgł'oslłaradnego Wojciecha Kubickiego, który v,,yraziłzgodę.
Radny Leszek Górecki zgł'osił' radnego - v-ce przewodniczącego Rady Stanisława Rosiaka,
który wyraził' zgodę.
Innych kandydatów nie zgłoszono'
Przewodnic ząca Rady poddała pod głosow anie zgłoszone kandydatury.
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęIi proponowanych kandydatów.

Przewodnicząca Rady Miasta Gtazyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
delegowanie przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym PublicznymZa|<ł'adzie opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 8. Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne,
położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m'in.
Przedmiotem projektu uchwały jest niezabudowana nieruchomość miejska, połozona w obr. 2
miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Mszczonowskiej, oznaczona nr ewid. 16I i 162 o łącznym
obszarze 0,9618 ha.
Przedmiotowa nieruchomośÓ jest zbędna Miastu na cele publiczne, w związku z powyŻsrym
proponuje się przeznaczenie jej do sprzedazy w drodze przetargu zgodnie Z przeznaczeniem w
planie zagospodarowania przesttzenrtego' na cele produkcyjno usługowe i składowo-magazynowe'
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opinię Komisji komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna po dokładne1ana|izie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzedaŻy nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne' położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła tręść projektu uchwały w
sprawie sptzeduŻy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne' położonej
w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.

Ad 9. Zmiana uchwaĘ o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Rawie
Mazowieckiej w rejonie ulicy Jeżowskiej.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.
W podjętej uchwale nrXXXU285/05 w zał'ącznikunr 5 w $ 3 ustalono opłatę adiacencką dla
wszystkich uczestników postępowanianiezaleznie od ugody co do terminu i sposobu zapt'aty
tej należności.
Z art' 107 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, Żew ptzypadku braku
ugody o sposobie i terminie wniesienia opłat rozstrzygarada w uchwale o zatwierdzeniu
projektu scalenia i podziału nieruchomości. Takiego rczstrzygnięcia nie ma, gdyi oparto się na
przepisie wykonawczymdo ustawy o gospodarce nieruchomościami t1.tozpotządzeniu Rady
Ministrów dnia: 04. 05 .2005r' w sprawie scalenia i podziałl nieruchomości.
$ 13 tego rozpotządzeniarozstrzvgnięcie opłaty adiacenckiej scedował na organ wykonawczy.
W wyniku więc rozbieżności ustawy i przepisu wykonawczego do niej w uchwale
błędnie ustalono terminy i sposób wniesienia opłat adiacenckich. Ponadto błędnie określono
opłaty za dokumentację techniczną w zał..5 do przedmiotowej uchwały, gdyz zgodtię z art. I03
ust. 6 ustawy koszty zsłviązane ze scaleniem i podziałem nieruchomoŚci ponoszą uczestnicy
postępowania, jeŻe|t postępowanie to przeprowadzono na ich wniosek.
Postępowanie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej w
rejonie ulicy Jezowskiej przeprowadzono zurzędu, gdyz scalenie ipodział wynika zplanu
zagospodarowania Miasta i kosŹy za dokumentację techniczną obciąŻają Miasto a nie uczestników
postępowania.

opinię Komisji komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodni czącakomisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach Naczelnika V/ydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o scaleniu i podziale
nieruchomości połozonych w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulicy Jezowskiej.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały o scaleniu i podziale nięruchomości połozonych w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulicy
Jezowskiej.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu został'a ptzyjęta jedno głośnie. Głosowało 1 4 radnych.
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Ad 10. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka ( fragment położony prry ulicy
Skierniewickiej i Jasińskiego).

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.
Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia27 marca2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz.7I7 zpóźn, zm) została dokonana ana|izazmian w Zagospodarowaniu
przestrzenrtym na obszarze m. Rawa Mazowiecka.
W miesiącu malcu 2007 wpłynął wniosek o zmianę planu miejscowego w zakresie dziatki Nr 436 przy
ul. Skierniewicach. Inwestor wnosi o umozliwienierea|izacji budynku usługowego o powierzchni do
300m2 z częściąmieszkalną w drugiej kondygnacji o powierzchnt I77m2. W celu rozpatrzenia
zasadności przystąpienia do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rałvy Mazowieckiej przyjęto podstawowe kryteria zakwalifikowania wniosków:
- zgodność wniosku z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzenrtego m. Rawy Mazowieckiej,
- wielkość skutków finansowych wywołanych uchwaleniem zmiany planu obciEiających samorząd

miasta,
- zgodność z zasadami ładu przestrzennego proponowanych zmian i stopień konfliktowości

wnioskowanego zagospodarowania przestrzeni.
Ustalenia studium uwarunkowń i kieruŃów zagospodarowania przestrzennego m. Rawy
Mazowieckiej określiły kierunek rozwoju przestrzentlego obszaru w skład którego wchodzi działka
o treści - obszary zabudowy w okresie perspektywicznym (symbol B). proponowana Zm:'ana
ustaleń planu miejscowego jest zgodna z ustaleniami studium.
Proponowany obszar zmiany planu winien obejmowaó zwartą jednostkę struktury przestrzennej
określoną istniejącymi ulicami. Nowe zasady podziału nie wymagaj4vtyznaczeniaterenów pod
cele publiczne. obsługę komunikacyjną poszczegóLnych działek budowlanych mogą zapewnió
drogi wewnęttzne. Z uwagi na powyższe nie wystąpią zobowiązaniaftnansowe dla samorządu
miasta ZwtąZanę zrealizaiyą celów publicznych. Analizując \^pływ proponowanej inwestycji na
Ładprzestrzenny oraz na możliwoŚó wywołaniaprzyszłych konfliktów społecznychna|eŻy
stwierdzić co następuje:
- działkabudowlana o powierzchni 0,1ha nie daje wielkich mozliwości zabudowy zuwagina

konieczność zachowania powierzchni terenu biologicznie czywtej (min. 10%) oraz wymóg
rea|izacjt miejsc parkingo^wych w ilości minimum dla obiektów handlowych - jedno stanowisko
nakazderozpoczęte20m" powierzchni uzytkowej co daje minimum 15 stanowisk,

- warunki rca|izacji inwestycji będąuza|eimione od zgody nazjazdpubliczny zarządcy drogi
wojewódzkiej (ul. Skierniewicka).

Wielkośó inwestycji nie wskazuje na możliwość powstania konfliktów z tytułu ponad-
normatywnej emisji hałasu. Powstanie kolejnego obiektu usługowego zwiększy ofertę tak w
zakresie wzbogacenia obsługi ludności jaki i zwiększenia oferty pracy w Rawie Mazowieckiej.

opinię Komisji komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmiarry
miejscowego planu zagospodarowania przestrzemego Miasta Rawa Mazowiecka ( fragment
połoiony przy ulicy Skierniewickiej i Jasińskiego).
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Innych wniosków nie było'
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzentazmiany miejscowego planu zagospodarowania ptzesttzewtego Miasta
Rawa Mazowiecka ( fragment położony przy ulicy Skierniewickiej i Jasińskiego).

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 11. Uzgodnienie projektu rozporządzenia w sprawie Wznaczenia obszaru chronionego
krajobrazu ,,Górnej i Srodkowej Rawki''.

Temat referował Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski.
Powiedział m.in.
PrzędłoŻony projekt Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia obszaru
Chronionego Krajobrazu Górnej i Srodkowej Rawki wprowadza zakaz lokalizacji na terenie miasta
Rawa Mazowiecka obiektów budowlanych w pasie szęrokości 50 m od linii brzegowej rzeki
i pozostałych rzek i zbiorników tj. Zalewu,,Dolna'' i rzeki Ryliki.
obowiązujący dla całego miasta miejscowy plan zagospodarowania ptzesttzenrtego uwzględnia
ochronę rzeki Rawki w pasie wolnym od zabudowy 10 m od linii brzegowej rzeki, a więc w
ustalonym wcześniej częściowym rezerwacie przyrody rzeki Rawki
W pasie od 10 m do 50 m od rzeki Rwaki' Rylki iZa|ęwu ustalenia planu na niektórych obszarach
dopuszczająrealizację nowej zabudowy' Wprowadzony zakazmoie wywołać roszczenia
odszkodowawcze ze strony właścicieli nieruchomości położonych w spornym pasie terenu.

Radny Sławomir Stefaniak zabterając głos, zwrócił uwagę czy słuszna decyzja, ze negatywnie
opiniujemy projekt Wznaczenia obszaru chronionegoWajobrazu,,Górnej i Srodkowej Rawki''.
Czy nie na|eĘ rueczywiście zachowaćkrajobrazu przyrodniczego wzdłuŻ rzeki Rawki.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski wyjaśniając uzasadniał., Że
obecny plan zagospodarowaniaprzestrzerrnego uwzględnia pas ochronny rzeki Rawki.
Szerokośó pasa ochronnego 50 m będzie stwarzać szęręg sptzęcznych interesów.

Radny Piotr Irla , na|eŻy szczegółowo ana|tzować tego typu zarlęrzenia, gdyi stwarzają szereg
problemów dla mieszkańców w obrębie pasa. Stanowisko Rady o nie uzgadnianiu jest jak najbardziej
zasadne. Nie możemy blokować mieszkańcom w tym obrebie szeregu przedsięwzięó- chociażby
rozbudowy istniej ących zabudowań.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GrłŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
uzgodnienie projektu rozporządzenia w sprawie wyznaczęnia obszaru chronionego krajobrazu
,,Górnej i Srodkowej Rawki''.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za- I0,
wstrzymujących _ 4.
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Ad 12. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego administracji i obsługi szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 - Romualda Sawicka.
Powiedziała m.in.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka
zvwacają się z prośbą o zatwierdzętie nowej tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego uwzględniającej 5 % podwyŻkępłac planowaną w planie finansowym w
wymienionych jednostkach na rok 2007.

Proponuje się dla pracowników administracji i obsługi: Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 4 w Rawie
Mazowieckiej, Gimnazjumnr I,2w RawieMazowieckiej,Przedszkolanr 1,2i5nĄniisze
wynagrodzenie zasadniczę w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 716,00 zł.
Wartość jednego punktu w wysokości 1,78 d|a potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek
wyna gro dz ęnia zasadnic ze go .

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja po ana|izie przedŁoŻonego materiału pozytywnie zaopiniowała proponowane ustalenie
najniŻszego wynagrodzeniazasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości
jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa
Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
ustalenia najniŻszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczęgo administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 13. Zmiana uchwaĘ w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaĘch na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Kosińska _ Naczelnik Wydziału oswiaty.
Powiedziała m.in.

Stosownie do art. 90b ust. 2 ustawy o systemie oświaty, stypendium szkolne jest pomocą
materialną udzielaną w celu zmniejszeniaroinic w dostępie do edukacji, aby te celę mogły byó
osiągnięte to zgodnie z art. 90d ust.10 ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne powinno
być przyznane na cały okres trwania nauki w danym roku szkolnym.
Dotacja celowa zbudiętupństwa oraz środki własne Miasta nie wystarczĄąnapokrycie 10
miesięcznego zapottzebowania na stypendia. obęcnie kwota miesięczna stypendium wynosi 96,00
zł,|ub 128,00 zł.. Zastosowanie zapisu, że wysokość miesięczna stypendium wynosi do 200%o i do
I50% kwoty określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj. od 51,20 z]' do 96,00 zł.|ub
do128,00 złporwo|t wypełnić ustawowy obowiązek wypłaty 10 miesięcznych stypendiów.



-opinię Komisji oświaĘ przedstawił Leszek Górecki przewodniczący komisji.
Komisja oświaty po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału oświaty
opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca kady Miasta Graiyna Dębska przedstawiłatreśó projektu uchwały w sprawie
Zm|any uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamtęszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 14. Ustalenie wysokości środków finansowychprzeznaczonych na pomoc zdrowotną
dla naucrycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń
przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich prryznawania.

Temat referowała Jolanta Kosińska _ Naczelnik Wydziału oświaty.
Powiedziała m.in.
Z dnięm 1 stycznia 2007 r ' weszła w iycie ustawa z dnia I8 października 2006 r. o zmianie i
uchyleniu niektórych upowaznień do wydawania aktów wykonawczych,ktoraw art. 5 pkt 4
wprowadza zmtany do art. 72 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dotychczas obowipkiem organów prowadzących szkoły było wyłącznie cotoczne zapewnienie
w budzetach odpowiednich środków finansowychprzeznaczonych na pomoc zdrowotnę dla
nauczycieli korzystającychz opieki zdrowotnej. Natomiast poprzezwprowadzenie wyżej
wymienionej zmiany ustawodawca dodatkowo zobowiązał' organy prowadzące szkoły do
określenia rodzajów świadczeń przyznawarLych w ramach pomocy zdrowotnej dlanauczycię|i oraz
warunków i sposobów ichprzyznawania.Przedt'oŻony projekt uchwały mazatem na celu
wypełnienie ustawowego obowiązku określeniarcdzĄów świadczeńprzyznarlych w ramach tej
pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki przewodniczący komisji.
Komisja oŚwiaty po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału oświaty
opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowychprzeznaczonych
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajow
świadczeń prryznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
ustalenie wysokości środków finansowychptzeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystaj4cych z opieki zdrowotnej i określepia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej
pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogfuiśnie. Głosowało 14 radnych.
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Ad 15. Zmiana budżetu Miasta na 2007 rok.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Zmiana w planie dochodów budzetu.
Dział 600, rozdział' 6001 6 _ wprowadza się do budzetu miasta ostateczne kwoty dofinansowania
budowy ściezki rowerowej - I etapu w ramach dotacji z Unii Europejskiej z funduszy s
strukturalnych ZPoRR f004-2006. Dofi nansowanie obej muj e środki pochodząc e z budżzętu
państwa w wysokości 39.400 zł'' oraz środki bezpośrednio z Unii w wysokości216']0I zŁ..
Łącznie dofinansowanie budowy Ściezki stanowi 65 oń kwaIifikowanych kosztów projektu.

DziaŁ 758 - z otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie ostatecznej kwoty
subwencji równowazącej wynika, Że nasze miasto otrzyma subwencję o 2.125 zł. ttiŻszą od
przekazanej w informacji w lutym br..
Dział 900, rozdziat. 90017 _ z zarrtk'rtięcia roku obrachunkowego w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej wynika, ie za|<Ład odprowadzi na tzęcz budżetu Miasta nadwyzkę środków
obrotowych zarok ubiegły w kwocie 334.920 zł.'
Dział 9f6, rozdział. 9260I- podobnie jak powyżej również oSiR odprowadzi na rzecz budzetu
Miasta nadwyzkę środków obrotowych za rok ubiegły w kwocie 10.003 zł.
II. Zmtany w planie wydatków budżetu:
Rozdział 80101 _SzkoĘ podstawowe
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
Plan - 0
Zwiększenie - 508.000 zł
Plan po zmianach - 508.000 zł
Z inicjatywy Ministerstwa Sportu oraz Zarządów spółek Grupy PZU uruchomiony zostaŁ Program
BLISKO BoISKo. W cięgu najbliiszych trzech lat' w ramach Programu, ma powstać kilkaset
nowoczesnych boisk z trawy syntetycznej; z obiektów tych - bezpł.atnie, także poza godzinami
szkolnymi i w dni wolne - będą mogły korzystać dzieci i rrtodzięŻ. Celem akcji jest stworzenie
atrakcyjnej, zdrowej oferty spędzenia czasu wolnego. Miasto, chcąc ptzystąpic do Programu'
z|eciło opracowanie dokumentacji technicznej budowy takiego boiska, lokalizując go na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1. Podkręślic na|eŻy, ze boisko takie powinno być ogólnodostępne /nie
moŻe byc wyŁącznie boiskiem szkolnym/ Zgodnie z zasadami Programu, beneficjent / Miasto/
zobowiryarle jest sfinansować, 30% kosztów inwestycji, a Ministerstwo Sportu i PZU pozostate
70%. Boisko będzie miało wymiary 32mx 64 m,będzie ogrodzone siatką o wysokości 4 m'

Budowa wielofunkcyjnego boiska spońowego
Plan - 0
Zwiększenie _ 250.000 zł
Plan po zmianach - 250.000 zł

Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór wniosków do programu,,Budowa wielofunkcyjnych
boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci t mtodzieŻy,,.
Program realizowany jest przy współudziaIe środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, Dofinansowanie wg tego programu wynosi 5}ońkosńów przedsięwzięcia.
Planowane boisko o wymiarach22mx 44 m usytuowanebędzie na terenie Szkoły PodstawowęJ r]I2.
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Zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 80.000 z|. d,oĘczy zabezpieczenia
środków na prace remontowe:

Wymiana od strony ulicy Targowej ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawow ej nr 2 .
Przewidywany koszt zadariato kwota 40,000 zł,
Wykonane ogrodzenie uwzględniaÓbędzie nowe granice działki szkoły.
Wyposazone ono będzie w przesuwną bramę
Wymiana drzwi zewnęttznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4
Przewidywany koszt zadania_ 40,000 Zł
W ramach zadania planuje się wymienić 4 komplety drnvi zevtnęttznych budynku szkoły.
RozdziaŁ 80195 _ zmniejszenie wydatków w tymrozdziale o kwotę 18.000 zł. iprzesunięcie tych

środków nazadaniadotyczące budowy boisk przy SP Nr 1 i 2.

DZIAŁ 900 - GOSPoDARKA KOMUNALANA.

Rozdział 90095 _ zmniejsza się o kwotę 1.700.000 zł. wydatki majątkowe na budowę kanalizacji
deszczowej w ul.Słowackiego. Zadartię to zostało wprowadzone do wniosku o środki z Funduszu
Spójności w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej miasta Rawa Mazowiecka.

DZIAŁ9?L KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARoDowEGo
Rozdział 92109 - Domv i ośrodki kulturv

1. Moderniza.;u **;r*ego Domu Kultury
Plan - 1.500.000 zt
Zwiększenie - 600.000 zł
Plan po zmianach _ 2.100.000 zł

Kontynuowany w bieiącymroku drugi etap modemizacji Miejskiego Domu Kultury wkroczył w
fazę robót wykończeniowych. Charakter i przeznaczenie budynkv narzl|ca określone standardy
jego wykończenia,
Aby standardy te zachowaó, niektóre rczwiązania,przyjęte w projekcie w celu obniżania kosŹów
remontu' w dniu dzisiejszym nie mogą być zastosowane' gdyŻw trakcie prowadzonych robót
ujawniły się ich wady, które uniemożliwiłyby właściwe wykonanie zadania. W sytuacjach takich
zastosowano, atakie planuje się zastosować nowe rozvviązania, które' oprocz większej jakości,
podniosą estetykę i funkcjonalnoŚć obiektu. Do głównych elementów robót, o których mowa
powy iej za|tczy ć na|eŻy :

o Wymiana podłogi na scenie / pierwotnie za?Jadano cyklinowanie i lakierowanie istniejącej,
jednak po oderwaniu kilku desek okazał.o się ,ie nabazie tej podłogi nie uda się zrobić
nowej, pełnowartościowej /

o Zmiana sposobu wykończenia ścian sali widowiskowej / ściany miaŁy być wyłoŻone wełna
mineralną i wykończone tyŃiem mineralnym _ po konsultacjach z podwykonawcą
wyposażającym salę w sprzęt kinotechniczny,w celu zapewnienia lepszej akustyki,
zdecydowano zmienió sposób wykończenia ścian, stosując w dalszym ciągu wełnę
mineralną i dodając na części Ścian, montowaną na ruszcie metalowym płytę gipsowo
kartonową oraz obciągniętą na ruszcie drewnianym, na pozostałej powierzchni specjalną
tkaninę.

o Zamiana ekranu przesuwnego na rwijarry o większychrozmiarach orazwykonanie zespołu
kurtynowego nie uwzględnionego w zamówieniu podstawowym / zmiana - po
konsultacj ach z podwykonawcą od kinotechniki.

o Ułozenie w sali widowiskowej wykładxiny dywanowej zamiast marmoleum l zmiana_ d|a
polepszenia akustyki wnęttza/
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o Wykonanie granitowej okładziny klatki schodowej, głównej l zakładano, ze remont
schodów polegał będzie naprzeszlifowaniu zastosowanego tam marmuru i wymianie
bariery na nową _ jednak okazało się, że malmur ten posiadał Szereg nierówności, które
szlifowanie nie zniweluj e/.

o Wykonanie na ścianach w pomieszczeniach biurowych i na korytarzachparteru i piętra
orazna stropach korytarza i pomieszczeń piwnic okładzinzpłyty gipsowo _ kartonowej na
ruszcie metalowym / pierwotnie zaWadano, Że ściany wykończone będą tynkami
cementowo wapiennymi' jednak nięzauwaŻone wcześniej znaczne nierówności ścian
spowodowały, ie w celu ich zniwelowania zdecydowano zastosować, płytę gipsowo
kartonow4 na ruszcie metalowym.

o Wykonanie oświetlenia scenicznego dla potrzeb otganizacji w pełni profesjonalnych
przedstawień teatralnych l zaprojektowane oświetlenie sceny nie zapewniało możliwości
wystawiania przedstawień teatralnych/

o Zastosowanie na sali widowiskowej ściemniacza oświetlenia _ w konsekwencji zmlanie
uległy oprawy świetlówkowe zŻarowych na oprawy z możliwością ściemniania.

o Zmiana opisanych wiej dwóch elementów oświetlenia wymusiła zmianę głównej
rczdzielni budynku

Przedstawione wyzej problemy obrazują jak trudnym i skomplikowanym przedsięwzięciem jest
modernizacja Miejskiego Domu Kultury. Zabes robót z jakim mamy do czynienia na tym obiekcię
wymaga' opróczwiedzy ogólnobudowlanej, znajomości wielu zagadnien dodatkowych
/wyposażenie kinotechniczne,teatra|nel. Niezaleznie od tego, s1.tuacja jaką obecnie mamy na
ryŃu budowlanym / brak materiałów budowlanych, a w konsekwencji wciąż mmększające się ich
cenylpowaznie wpływa na poziom kosztów tego przedsięwzięcia. Reasumując podkreślii na|eiy,
Że zmiany jakie zaproponowano w tej korekcie mają zapevtnió prawidłowe wykonanie całego
zadania, tak' aby Miejski Dom Kultury spełniał oczekiwania mieszkańców i nie był zaki|ka|at
przedmiotem kolej nego remontu.

Radny Wojciech Kubicki zabterając głos zwrócił uwagę na duiy kosŹ remontu Miejskiego Domu
Kultury' byÓ moŻe słusmy |ecz sąto olbrzymie nakłady.
Apelował aby po remoncie słuŻyłmłodzieĘ i mięszkańcom' a nie świecił pustkami.

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja po analizie ptzedłoŻonego materiału pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę
budzetu Miasta na2007 rok.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiŁatreśó projektu uchwały w
sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została ptzyjęta większością głosów.. GłosowaŁo 14 radnych, za- II,
wstrzymujących - 3.

Ad 16. Zmiana uchwaĘ w sprawie prryjęcia dotacji i udzielenie pełnomocnictwa dla
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak'
Powiedziała m.in.
Aktualnie trwają końcowe prace przy ocenie wniosku o płatnośÓ złoŻonego ptzez miasto Rawa
Mazowiecka w celu uzyskania dotacji z Uniięuropejskiej w ramach ZPRR 2004-2006 na budowę
ściezki rowerowej w Rawie Mazowieckiej - I etap.
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Niezbędna jest jeszcze zmiana treści Zapisu w uchwale Rady Miasta w sprawie przyjęcia dotacji na to
zadan|epopIzezzm|anę _ zwiększenie dofinansowania ośrodki pochodzące zbudietu pańStwa.
Łącznie dofinansowanie budowy ścieżki stanowi 11%okwalifikowanych kosztów projektu.
Zmianatreści uchwały jak w projekcie jest wymaganaze strony Biura Zarządzania Funduszami
Europej skimi Łódzkiego Urzędu Woj ewódzkiego.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja po analizie przedłozonego projektu uchwały orazpo wyjaśnieniach Skarbnik Miasta
pozytywnie zaopiniowała zmianę uchwały w sprawie przyjęciadotacji i udzielenie
pełnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia dotacji i udzielenie pełnomocnictwa dla Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 17. Powiadomienie Sekretarza Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia
doĘczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z Ęmi organami w okresie od dnia 22|ipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

PrzewodniczącaRady Miasta GraŻyna Dębska poinformowała o obowięzku powiadomienia przęz
Radę Panią Jolantę Makowską _ Sekretarza Miasta Rawa Mazowiecka o obowiązku przedłożenia
Radzie Miasta Rawa Mazowiecka w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały
oświadczenia dotyczącego pracy lub słuzby w organach bezpieczenstwa państwa lub współpracy ztymi
organami w okresie od dnia 22lipca 1944 r. do dnia 31 lipca l990r., zlvanego,, oświadczeniem
lustracyjnym,,.

Innych wniosków ani opinii nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Graiyta Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
powiadomienia SekretarzaMiasta o obowiązkuptzedł'oŻenia oświadczenia dotyczącego pracy
lub słuŹby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy ztymt organami w okresie od
dnta 22 hpca 1944 r. do dnia 3 1 lipca 1 990 r.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowanill została przyjęta jedno głośnie. Głosowało 1 4 radnych.

Ad 18. Powiadomienie Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożeqia oświadc zenia
dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy

tymi organami w okresie od dnia 22lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

PrzewodniczącaRady Miasta GraŻyna Dębska poinformowała o obowiązku powiadomieniaprzez
Radę Panią Jolantę Witczak_ Skarbnika \4iasta Rawa Mazowiecka o obowiązkuprzedłoienia
Radzie Miasta Rawa Mazowiecka w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały
oświadczenia dotyczącego pracy lub słuzby w organach bezpieczenstwa pństwa lub współpracy ztymi
organami w okresie od dnia 22 |ipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r., zwane9o,, oświadczeniem
lustracyjnym,,. iĘ
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Innych wniosków ani opinii nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GrłŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązkuptzedłoienia oświadczeniadotyczącego pracy
lub słuŻby w organach bezpieczeilstwa państwa lub wspóŁpracy ztymi organami w okresie od
dnia 2f lipca 1944 r. do dnia 3 1 lipca 1990 r.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu zostaŁa przyjęta jedno głośnie. Głosowało 1 4 radnych

Ad 19. Ustanowienie tytułu ,, Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''
i określenie zasad nadania tytułu.

Temat referowała Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziała m.in.
Rawa Mazowiecka jest miastem rozwijającym się w wielu dziedzinach zycia.
Na rozwój ten wpływ majązarowno mieszkańcy miasta jak i osoby nie mieszkające w Rawie
Mazowieckiej. W dziejach miasta taki tytuł już funkcjonował. W okresie międzywojennym
honorowym obywatelem Miasta Rawa Mazowieckabył. Józef Piłsudski.
Pragnąć uhonorować osoby działające natzecz Miasta Rawa mazowiecka proponujemy
ustanowienie tytułu,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''.

Radny Sławomir Stefaniak zgłosił wniosek, że winny byó doktadnie określone kryteria
dla kogo ma być ptzyznawany tfiuł. Powinny byó określone wymagania co do danych o tej
kandydaturze( np. czy nie był karany).
Przewodnicząca Rady wyjaśniając poinformowała, Żew przedłożonym projekcie uchwały są
podane kryteria.

Radny Piotr Kwaśniak zgłosił wniosek aby w paragrafie 4 punkt 3 zmieniĆ zapis o treści
co naj mniej trzech radnych.
PrzewodniczącaRady poddała pod głosowanie wniosek Pana Piotra Kwaśniaka.
Wniosek w głosowaniu został ptzyjęty większością głosów. Głosowało 14 radnych, za- 13,
1 - wstrzymujący.
Innych wniosków ani opinii nie było.
Przęwodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
ustanowienie tlułu,' Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka'' i określenie zasad
nadania t1.tułu.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za- II,
przeciw _ 1' wstrzymujących _ 2.

Ad 20. Wybór kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego
zastępcy.

PrzewodniczącaRady poinformowała, Że Wojewoda Łód7ki Pani Helena Pietraszkiewtcz
Zwrociła się z prośba o zgłoszenie jednego kandydata i jego stałego zastępcy do udziału
w pracach Stałej Konferencji Współpracy.
Zgłosiła kandydaturę Burmistrza Miasta oraz jego Zastępcy,
Innych kandydatur nie zgłaszano,



Innych wniosków ani opinii nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jegó stałego zastępćy,

Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 21. Uryskanie dofinansowania z środków Funduszu Rozrłoju Kultury FĘcznej na
budowę wielofunkcyjnego boiska.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Minister Sportu ogłosił nabór wniosków do Programu . Budowa wielofunkcyjnych boisk
sportowych ogólnie dostępnych d|a dzieci i mł.odzieżry. Miasto, chcąc przystąpil do Programu,
z|eciło opracowanie dokumentacji technicznej budowy takiego boisla, lolaliźując go na terenie
Szkoły Podstawowej nt 2. Przygotowany został.wniosęk Mińta w sprawie ,',y.k*iu
dofinansowania przedsięwzięcia z Ministerstwa Sportu'
Jako jeden a wymaganych dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku jest również
uchwała Rady Miasta'

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodni czący komisji.
Komisja po ana|izieprzedłoionego projektu uchwały orazpo wyiasnieniach Skarbnik Miasta
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzyskania-dofinansowania z środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę wielofunkcyjnego boiska.

Innych wniosków nie było.
Przewodniczqca Rady Miasta GruŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
uzyskania dofinansowaniaz środków Funduszu Rozwoju Kultury iizycznej na bujowę
wielofunkcyj nego boiska.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została ptzyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 22. Uryskanie dofinansowaniaz środków Funduszu Rozrvoju Kultury FĘcznej.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.

Zinicjatywy Ministerstwa Sportu orazZaruqdów Spółek Grupy PZU uruchomiony został
Program BLISKO BoISKo. Miasto, chcąc przystqpic do Programu' zleciło opracowanie
dokumentacji technicznej budowy takiego boiska, lokalizując go nu terenie Szkoły
Podstawowej nr 1. Przygotowany został wniosek Miasta w sprawie uzyskania dońnansowania
przedsięwzięcia z Ministerstwa Sportu.
Jako jeden a wymaganych dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku iest również
uc\rxa\aRady Miasta.
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pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzyskania dofinansowania z środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska.



Innych wniosków nie było'
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
uzyskania dofi nansow ania z środków Funduszu Rozwoj u Kultury F izy cznej.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjętajednogłośnie' Głosowało 14 radnych.

Ad 23. Prryjęcie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organachbezpieczeństwa
państwa lub współpracy z Ęmi organami w okresie od dnia 22|ipca 1944 r. do dnia
31 lipca 1990r. od Sekretarza Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska poinformowała o obowiązkuprzyjęcia ptzez
Radę oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 |ipca 1944 r. do dnia
3l lipca 1990r. od SekretarzaMiasta.

Innych wniosków ani opinii nie było'
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
ptzyjęcie oświadczenia dotyczącego pfacy lub służby w organach bezpieczeistwa państwa lub
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 |ipca 1944 r. do dnia 3 1 lipca 1 990r. od
Sekretarza Miasta.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 24. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 |ipca 1944 r. do dnia
31 lipca 1990r. od Skarbnika Miasta.

Przewodnic ząca Rady Mi asta Gr uŻy na Dębska poinformowata o obow iązku pr zyj ęcia ptzez
Radę oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 |ipca 1944 r' do dnia
31 lipca 1990r. od SkarbnikaMiasta.

Innych wniosków ani opinii nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Grażzyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
przyjęcie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczenstwa państwa lub
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 |ipca 1944 t. do dnia 3 1 lipca 1 990r. od
Skarbnika Miasta.

Uwag do treŚci uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 25. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.

Informację przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj.
Powiedział m.in.
Informacja zawiera okres od7 marca 2007 r. do 2 kwietnia2}}7r.
W tym okresie wku;zdą środę ( 3 ruzy) przyjętych zostało 3l interesantów,
problematyka to: zasiŁki, mieszkania, drogi, podatki, pomoc społeczna, praca.

I
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W tym okresie uczestniczyłem:
- w spotkaniu z V-ce Marszałkiem Sejmu olejniczakiem,
- w spotkaniu z V-ce Marszałkiem WojewództwaKrzysztofem Makowskim,
- spotkaniu z Starostą Rawskim,
- Dyrektorem festiwalu IV Kultur,
- Dyrektorem Łódzkiej Strefy Ekonomicznej,
- w otwarciu warsŹatów Terapii zajęciowej,
- w spotkaniu z sportowcami,
- udział' w Komisji Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym,
- w spotkaniach w przedsiębiorcami.

Ad 26.Interpelac jerzapytania i wolne wnioski.

Radny Wojciech Kubicki mwócił' się z prośba do Przewodniczącej Rady aby przy dyskusjach
nie o grani c zała rudnym wypowiedzi.

Radny Piotr Kwaśniak zgłosił wniosek aby wejściu nazamek była tablica informacyjna -

legenda Zamku oraz tab|ice informacyjne przy wjeżdzie do Miasta.

Radna Mał.gorzataRudniak zv,racał.auwagę na śmieci na osiedlu ZankowaWola (zatorarri),

Radny Piotr lrla zwróci uwagę aby ptzed Dniami Rawy uporządkować ogrodzenie na Zamku.
Szpeci cały teren, zwł'aszcza od trasy obwodowej.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady MiastaGraiyna Dębska ogłosiła zakonczęnie obrad
VI Sesji Rady Miasta.

Sesja trwał a od godz.l4oo do 19oo '
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