
PRoToKÓŁ
z obrad VII Sesji Rady Miasta

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka
ul. Al. Konstytucji 3-go Maja32.Uczęstniczyło 13 radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza,
Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych
Miasta , zaptoszeni przedstawiciele zakJadów pracy i organizacji.

Nieobecny usprawiedliwiony :
1. Leszek Górecki.

obrady otworzyła Przewodnicząca Rady MiastaGrażryna Dębska, która powitałazaproszonych
gości, publicznośĆ oraz wszystkich radnych.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta GretŻyna Dębska poinformowil'a, ze w obradach bierze udziil'
nowo wybrany radny (w wyborach uzupełniających , gdyŻ radny Wojciech Skoczek zuwagina
pełnienie funkcji zastępcy Burmistrza Miasta zxęzlgnował' zmandatu radnego) Bemard Sujka

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Artur Piotrowski vtręczył' nowo wybranemu
radnemu zaświadczenie o wyborze naradnego.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść roty ślubowania. Radni wysłuchali treśói
roty ślubowania na stojąco.
Po odczytaniu roty radny'Bernard Sujka wypowiedział słowo ,,ŚLUBUJę''' dodając słowa
,,TAK MI DOPOMOZBOG".
PrzewodniczącaRady Miasta stwierdziła ,Że od tego momenfu skład Rady |iczy 15 radnych
a radny Bernard Sujka podpisał listę obecności.

Przewodnic ząca Rady Miasta poinformował a, ie radni otrzyma|i proponowany porządek'
Zwroclła się z zapfianiem, czy są uwagi do przedłoŻonego porządku obrad'
Burmistrz Miasta zvtrócił. się z prośbą do Rady o wprowadzęnie do porządku obrad punktu
w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier.

Porządek obrad po naniesionych poprawkach w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie
(głosowało 14 radnych) w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2' Przyjęcie porządku obrad.
3' Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.
4, P r zy stąpi enie do sp or ządzenia zmiany mi ej scowe go planu zago spodaro wania

przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka dla obszaru połozonego ptzy u|icy
opoczyńskiej.

5. Przystąpienie do spotządzenia zmiany miej scowe go planu zagospodarowania
przestrzenrlego Miasta Rawa Mazowiecka dla obszaru połozonego w rejonie ulicy
Księże Domki.

6. określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.



7. olaeślenię zasad i trybu umarzania należności pienięznychprzypadających
jednostkom organizacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulg
orazwskazania organów do tego uprawnionych'

8. Ustalenie Regulaminów korzystania zbazy rekreacyjno-sportowej ośrodka Sportu i Rekreacji
im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej naleŻącĄ do Miasta Rawa Mazowiecka.

9. Zaciągniecie zobowiązania w zakresie inwestycji w celu współuczestnictwa
w rca|tzacji Kompleksowego Programu Integracji Społecznej Dzieci tMłodzieŻy
or az zapobie g ania Pato lo giom w ramach nowopowstałe go Kompleksu Rekreacj i
Dzieci na osiedlu,,Tomaszowska" w Rawie Mazowieckiej.

10. Zmiana budzetu Miasta na2007 rok.
I l. Opinia w sprawie lokalizacji gier.
12. Sprawozdanie Burmistrza o jego placy mtędzy sesjami.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
74. Zakonczenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad VI Sesji Rady Miastazostałprzyjęty w głosowaniu większością głosów.
Głosowało 14radnych,Zd- 13' wstrzymujący_ 1'

Ad 4. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka dla obszaru położonego prry ulicy
opocryńskiej.

Temat referował inspektor Wydziału Gospodarki Tęrenami Mieczysław Tkaczyk.
Powiedział m.in'
W obszarze urbanistycznym wyznacza się teren i ustala się następuj ące przeznaczenie i
szczegó|ne waruŃi zagospodarowania oraz ograniczenia w uży.tkowaniu dla terenu, który
został. oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 74 symbolem (teren przy ulicy opoczyńskiej):
|) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i|<rajobrazu kulturowego
c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictvla kulturowego i zabyków oraz dóbr kultury
współczesnej,
d) zasady obsługi komunikacyjnej:
e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła BarbaraGrrywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej analizie i wyjaśnieniach inspektoraWydziału Gospodaki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzenrtego Miasta Rawa
Mazowiecka dla obszaru połozonego przy ulicy opoczyńskiej.



Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Rawa Mazowiecka dla obszaru położonego przy ulicy opoczyńskiej'

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów' Głosowało 14 radnych , za _ 73,
wstrzymujący _ 1.

Ad 5. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka dla obszaru położonego w rejonie ulicy
Księże Domki.

Temat referował inspektor Wydziału Gospodarki Tęrenami Mieczysław Tkaczyk.
Powiedział m.in.
Głównym celem opracowaniazmiany planu jest:
- uwzględnienie wniosków inwestorów o zmianę planu ( umożliwienia zalesienianieuĘtków),

zgodnie z polityką rozwoju przesttzewtego określoną w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzenne go,

- doprowadzenie ustaleń planu miejscowego do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa.

Celem sporządzeniazmiany planu jest zmianaplzęznaczenia terenu zro|niczej ręzęrry
terenowej na przęZnaczęnie leśne.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach inspektoraWydziału Gospodaki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozy'tywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzeniazmianv miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rńa
Mazowiecka dla obszaru połozonego w rejonie ulicy Księże Domki.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Gtażyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Rawa Mazowiecka dla obszaru położonego w rejonie ulicy Księie Domki.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych , za_ |3,
wstrzymujący _ 1.

Ad 6. Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Temat referowała Naczelnik Wydziały Finansów i Ana|izMaria Jakubowsaka'
Powiedziała m.in.
W związku zrozstrzygnięciem przetargunadzieriawę targowiska miejskiego przy u|,
Mickiewicza, w projekcie uchwały wskazuje się nowego inkasenta opłat targolvych.
Proponuje się aby nowym inkasentem opłat targolvych na terenie miasta była Firma ZUST
Kazimierza Stefańskiego, który jako jedyny zł'oŻył' ofertę nadzięrżzawę targowiska.
Firma ta jest również właścicielem nowowybudowanego centrum targowego przy u|.
Reymonta.



Radny Sławomir Tabaczyftski zgłosił wniosek aby obniŻyó wysokość wynagrodzeniaza
iŃaso do wysokości 30% pobranych opłat.

PrzewodniczącaRady Miasta GtarŻyna Dębska poddała wniosek pod głosowanie.
Wniosek w głosowaniu został przyjęty większością głosów, głosowało 14 radnych , za - II ,
wstrzymujących - 3.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja po anaIizie przedŁoŻonego materiału pozytywnie zaopiniowała wysokoŚó
dziennych stawek opłaty targowej - w wysokości 35oń ,

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treŚć projektu uchwały w
sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

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

Ad 7. Określenie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych prrypadających
jednostkom organizacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulg
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Temat referowała Naczelnik Wydziały Finansów i Ana|iz Maria Jakubowsaka.
Powiedziała m.in.
Stosownie do zapisów afi.43 ustawy o finansach publicznych, w przypadkach uzasadnionych
ważnym interesem dłuznika lub interesem publicmym mozliwe jest umorzenie należności
pienięznych lub udzielenie ulgi w spłacie nalemości'
Przepis ten dotyczy ustalenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do
których nie ma zastosowania ustawa _ ordynacja podatkowa.
Należności te to głównie wierzytelnoŚci cywilnoprawne.
Zgodnte z ustawą o finansach publicznych zasady stosowania ulg określa organ stanowiący
j ednostki samorządu terytorialnego'
W projekcie niniejszej uchwały Burmistrz Miasta proponuje przyjęcie tych zasad' określenie
trybu oraz wskazuje organy uprawnione do stosowania ulg w zaptacie należności budzętu
miasta oruzna|eŻności na ruecz jednostek organizacyjnych miasta.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja po analizieprzedłoŻonego materiału pozytywnie zaopiniowała proponowane
określenie zasad i trybu umarzania nalezności pieniężnych przypadających
jednostkom organizacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulgoraz wskazania
organów do tego uprawnionych.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w
sprawie okręślenia zasad i trybu umatzanianaleiności pienięznychprzypadających
jednostkom organizacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulg oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.

Uwas do treści uchwałv nie bvło.



Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych,za_ 12,
wstrzymujących_2.

Ad. 8. Ustalenie Regulaminów korzystaniaz bary rekreacyjno.sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej należącej do Miasta
Rawa Mazowiecka.

Temat referował Dyrektor ośrodka Sportu i Rekreacji Tadeusz Kotusiński.
Powiedział m.in.
Projekt uchwały zavtiera zbiór regulaminów obowipujących osoby korzystające z usług o
charakterzę rekreacyjnym i sportowym realizowanych w obiektachna|eŻących do ośrodka
Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej.
Regulaminy te zostały opracowane oraz aktualizowane do obowiązujących przepisów prawa,
pozwolą naZapęwnienie porządku i bezpieczeństwa osób korzystających z oferowanych usług.

W dyskusji głos zabierali:
Radna Mał'gorzata Rudniak zgłoslł'a wniosek:
- do zał'. nr 2 pkt 1 _ aby k4pielisko było czynne od godz. 10 00 do godz,1900 bę, przęrwy
- do zał'. nr 4 pkt.15 _ aby pkt. brzmiał: Kierownictwo obiektów sportowych może
kontrolować obiekt w trakcie zajęć z wyjątkiem zajęć W-F, aw razieł.arnaniaregulaminu
zakazac korzystani a z hah sportowej .
Proponowany zapis tego punkfu brzmiał: ', Kierownictwo obiektów sportowych moze
kontrolować wszystkie zajęcia, aw razte stwierdzenia uchybień zakazać korzystania zhali
sportowej".
- do zał.4 - Regulamin siłowni - pkt. 5 ,, osoby ponizej 18 roku iyciamogą korzystac z
siłowni ty|ko zazgodąrodziców lub prawnego opiekuna, aniejak proponowano zapis
,,w obecności rodziców''.
Wnioski w głosowaniu zostały przyjęte większością głosów, za |3 , wstrzymuj ący - 1 .
Głosowało 14 radnych.

Radny Wojciech Kubicki zgłosił wniosek aby we wszystkich załącznikach (regulaminach)
był jednakowy zapis w sprawie osób korzystających z ośrodka pod wpływem alkoholu
lub innych Środków odurzających ( dotyczyło zat. nr 1 pkt. I izał. nr 3 pkt. 6)'
Wniosek w głosowaniu został ptzyjęty większością głosów, za 13, wstrzymujący -1.
Głosowało 14 radnych.

Radny Piotr Kwaśniak zgłosił wniosek aby do regulaminu korzystania z kąpieliska dokonać
zapisu o zakazie wprowadzania zwierzqI' na teren kąpieliska.
Wniosek w głosowaniu został przyjęty większością głosów, za |3, wstrzymujący -1.
Głosowało 14 radnych.

Radny Zbigniew Tuszyński zgłosił wniosek aby kąpielisko i wypożtycza|nia sprzętu
pływającego było czynne równiez w miesiącu czerwcu w soboty i niedzielę.
Wniosek w głosowaniu został przyjęty większością głosów, za 13, wstrzymujący -1.
Głosowało 14 radnych.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawil Przewodniczący Komisji
Zbigniew Tusryński.
Komisja po analizie przedłoŻonego materiału orazpo wyjaśnieniach Dyrektora ośrodka
Sportu i Rekreacji Tadeusza Kotusińskiego zaopiniowała pozy.tywnie.



Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie ustalenia
regulaminów korzystaniazbazy rekreacyjno-sportowej ośrodka Sportu i Rekreacji
im' Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej na|eŻącej do Miasta Rawa Mazowięcka.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za _ 13,
wstrzymujących - 1.

Ad 9. Zaciągniecie zobowiązania w zakresie inwestycji w celu współuczestnictwa
w realizacji Kompleksowego Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodziezy
oraz zapobiegania Patologiom w ramach nowopowstałego Kompleksu Rekreacji
Dzieci na osiedlu ,rTomaszowskatt w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowała Naczelnik Wydziały Finansów t Ana|iz Maria Jakubowsaka.
Powiedziała m.in.
Proponowana uchwałą jest uchwał4 intencyjnądotyczącązobowiązania na współfinansowanie
zadania inwestycyjnego w zakresie rewita|izacji infrastrukturalnej i społecznej osiedla
wielorodzinnego,,Tomaszowska".
KosŹ inwestycji 2'000,000 zł.
Udział' Miasta jako właściciela terenu wynosi dla tego projektu 33I.f80,00 zł,
Fina|tzacja zadania planowana z dotaĄi ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Rawskie RTBS Sp. z .o. w dniu 6.04'2007 r. ponownie złoŻył'o wniosek o aplikację w Ministerstwie
Zdrowru.
W przypadku otrzymania dotacji w kwocie I.668,7f0 zt' fina|izacja kolejnych etapów realizowana
będzie w 2008 roku.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisj a po ana|izie przedł'oionego materiału poz1.tywnie zaopiniowała proponowane
zaciągnięcie zobowiązania w zakresie inwestycji w celu współuczestnictwa
w rea|izacji Kompleksowego Programu Integracji Społecznej Dzieci iMŁodzieŻy
or az zap obie gania Pato lo giom w ramach nowopowstałe go Kompleksu Rekreacj i
Dzieci na osiedlu,,Tomaszowska" w Rawie Mazowieckiei.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcie zobowiązania w zakresie inwestycji w celu współuczestnictwa
w rea|izacji Kompleksowego Programu Integracji Społecznej DzieciiMłodzieŻy
orazzapobiegania Patologiom w ramach nowopowstałego Kompleksu Rekreacji Dzieci
na osiedlu,,Tomaszowska" w Rawie Mazowieckiei.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za - 9,
przeciw _ 1, wstrzymujących _ 4.



Ad |0. Zmiana budżetu Miasta na 2007 rok.

Temat referowała Naczelnik WydziaŁy Finansów i Ana|iz Maria Jakubowsaka.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały dotyczy zmiany w uchwale budzetowej na2007 rok w następującym
zakresie:
Zmiany w planie dochodów budżetu:

|.Dział9Zl,rozdziaŁ92l95 - wprowadzasię do planu dochodów zwiększenie o kwotę
70.000 zł. ztytlilu wpłat sponsorów naorganizacje imprez kulturalnych tj. planowanej w
maju imprezy Nocy Blusowej i Dni Rawy Mazowieckiej.
Zmiany w planie wydatków budżetu:
Dział 600
TRANSPoRT I ŁACZNoŚC
Rozdziat 60016 - Drogi publiczne gminne
opracowanie dokumentacji technicznej II i III etapu budowy ścieżki rowerowej
Plan _ 50.000 zł
Zmntejszenie _ 50.000 zł
Plan po zmianie - 0
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na
sfinansowanie II i III etapu budowy ściezki rowerowej
Plan _ 20'000 zł
Zmniejszenie _ 20.000 zł
Plan po zmtanach - 0
KULTURA FIZYCZNA
Rozdział'9260I - obiekty sportowe
1 . opracowanie dokumentacj i proj ektowo kosńorysowej prac odtworzeniowych,
remontowych i modęrnizacyjnych obięktów zbiornika wodnego DOLNA w Rawie
Mazowieckiej - Etap II
Plan - 0
Zwtększenie -70,000 zł
Plan po zmianach-70,000 zł
Wojewódzki Fundusz ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stworzył
możliwość dofinansowania w formie dotacji w wysokości 80 Yo kosŹów przedsięwzięcia
z zaŁ'ręsu małej retencji i ochrony przeciwpowodziowej, planuje się dokończyó prace
zw|ąZane z umocnieniem brzegów zalewu ,,Tatar,, zbiornika wodnego Dolna, wykonując
jednocześnie trakt pieszo _ rowerowy wokół zalewu zpołączeniem go z istniejącymi
drogami, który przystosowany będzie do funkcji drogi eksploatacyjnej urządzenia zbiornika.
W tym celu koniecznym jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej, która
okreŚli koszty tego przedsięwzięcia i dostarczy szczegoły niezbędne dla prawidłowego
opracowania wniosku do WFOSiGW o dotację.
Wyniku rca|tzacjttego zadania wokół za|ewu pojawi się równiez ciąg pieszo _ rowerowy. W
związku zpowyŻszym' celu sfinansowania dokumentacji technicznej i wykonania map do
celów projektowych przesunięciu ulegają środki z działu 600 Transp ort i t'ącznoŚć do działu
926, rozdział 9f60l _ obiekty sportowe i przekazana zostanie dotacja celowa _ inwestycyjna
dla zakładu budżetowego oSiR' który to będzie kontynuował'prace inwestycyjne zwiqzane z
modernizacją obiektu zbiornika wodnego



J

Dział 750 - Administracja publiczna.
Rozdział75)f3 _ na sesji w marcu br. Rada Miasta ptzeznaczyłazbudietu miasta dotację w
kwocie l1.000 zł'. nazakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej policji w
Rawie Mazowieckiej.Pruekazanie dotacji dla Policji na ten celwięe się z długotrwałym
procesem wykorzystania tych środków plzezKomendę ( Fundusz Wsparcia Policji, zgoda
Komendanta Głównego Policji oruzzgodaMinistra Finansów) .W zwiqzkuztymprocesem
wnioskuję do Rady Miasta o przesuniecie tej kwoty na wydatki do działu750,rozdziału
75023, zakup sprzętu przezUtząd Miasta i następnie przekazanie go w uzywanie dla
Komendy Policji w naszym mieście.
Rozdział75075 _ zwiększa się o kwotę 12.000 zł'. p|anowane wydatki związane z promocją
Miasta' zprzeznaczeniem tych środków na współorganizowanie w dniu 2 czewtcabr. w
Rawie MazowieckiĄ zakoiczenia trzeciego etapu 10 _ go Wyścigu Kolarskiego Dookoła
Polski Kobiet.
Dzial900 - Gospodarka komunalna.
Rozdział 90095.
Do planu zadai inwestycyjnych na 2007 rokwprowadza się nowe zadanie inwestycyjne.
Budowa kana|izacja deszczowej w osiedlu Solidarności.
Plan - 0
Zwiększenie _ 310.000 zł
Plan po zmianach _ 310.000 zł.

Kana|izacja deszczowaj est koniec zna do wykonania z uwagi na powiązanie jej z nowo
powstającym blokiem mieszkalnym w osiedlu Solidarności realizowanym przęZRawski TBS.

Kanalizacj a po służy do o dpro w adzenia wó d de szczowych
z dachu obiektu oraz utwardzonych terenów ptzy|egłych oraz do odwodnienia
zaprojektowanej drogi dojazdowej w/w osiedla.
Na sfinansowanie budowy kana|izacji deszczowej złoŻony zostanie w wroŚiGw
w Łodzi wniosek o poŻyczkę w kwocie 279.000 zł.
W celu zabezpieczenia środków na tą inwestycję ' poza środkami zpoiyczki' przesuwa się
również kwotę 31.000 zł, zrezerwy ogólnej budzetu (dział758,rozdział 75818 ).

Dzialg2t - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział.gzlgs _ zwiększa się o kwotę 58.000 zł. planowane wydatki na organizację imprez
kulturalnych w okresie lata w naszym mieście.
W niedzielę, 8 lipca, będziemy gościć w Rawie ,,Lato z Radiem'', które w tym roku
organizuje cykl imprez plenerowych pod hasłem ,,Magiczne Miejsca''. Tę najpopularniejszą
letnią audycję radiową słucha codziennie kilka milionów Polaków.
Koncert ,,Lataz Radiem'' w Rawie Mazowieckiej odbędzie się z udziałem m.in. zespołu
Perfect' ZbigniewaWodeckiego, Jana Pięttzaka. Równocześnie na stronie internetowej ,,Lata
z Radiem'' będzie moŻnapoznać uczestników plebiscytu na ,,magicznych ludzi'', w tym
przedstawiciela naszego miasta. Na stronie www audycji zostanie takie zanieszczona
wizytówka miasta, informacje o Rawie Mazowieckiej, ciekawe zdjęcia.
,,Lato z Radiem'' to gwarancja dobrej zabary i obecnoŚó miasta na antenie ulubionego przez
większość Polaków programu. Wydatki bezpośrednio zbudŻętu miasta związane ztaimprezą
to kwota ok.55.000 zł.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja po analizie przedł'oŻonego materiału pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę
budzetu Miasta na 2007 rok.



Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca kady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Miasta na2007 rck.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu zostałaptzyjęta większością głosów.. Głosowało 14 radnych , za - 13,
wstrzymujących _ 1.

Ad 11. Opinia w sprawie lokalizacji gier.

Temat refęrował Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski.
Powiedział m.in.
o wydanie opinii wystąpiła spółka z o.o. CASINO GOLD z sidzibąw Warszawie ulica
Racławicka 28/60.
Wnioskodawcazamierzaprowadzić kasyno gfy w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Warszawskiej 6.
Wnioskodawca przedstawił umowę przyrzeczenia najmu przedmiotowego lokalu, który
aktualnie j est wolnostoj ącym lokalem użytkowym.
Uruchomienie przez Wnioskowane kasyna gry w przedmiotowym lokalu zapewni Miastu Rawa
Mazowiecka stworzenie nowych miejsc pracy orazprzychody ztytułu uiszćzonychptzezSpółkę
podatków i innych opłat.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Przewodniczący Komisji
Zbigniew Tusryński.
Komisja po ana|izie przedłoionego materiału orazpo wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej nie wydała opinii. Członkowie Komisji będą głosowali według
własnego zdania.

Radny Sławomir Stefaniak wytaził swoja negatywną opinię w sprawie lokalizacji gier.
Zdaniem radnego loka|izacja prawie graniczy ze szkoiaoraz jest batdzo blisko kościoła.
Ustawa zabrania lokalizacji gier w takich miejscach.

Radny Piotr Kwaśniakwyraził równieŹ swoja negatywna opinię' Jest to bardzo zła|oka|izacja,
bardzo blisko szkoły i kościoła.

Radny Wojciech Kubicki zwrócił się z apelem do Rady aby wyraziła swoją dezaprobatę d|a
tego typu rozrywek w mieście. Apelował aby w Rawie Mazowieckiej nie wprowadzać tego
typu Kasyn Gry.
Będzie to tragedia dla wielu rodzin.

Radny Piotr Irla wyrazlł również swoją negatywną opinię w sprawie proponowanej lokalizacji
salonu gier.
Przewodnicząca Rady Miasta GrażynaDębska przedstawiŁatreścprojektu uchwały w
sprawie lokalizacji gier.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została odrzucona większością głosów' Głosowało 14 radnych , Za _ 2,
przeciw _ 9, wstrzymujących - 3.



Ad 12. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy międry sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj.
Powiedział m.in.
Informacja zawiera okres od 4 kwietnia 2007 r. do26 kwiętnia 2007r.
W tym okresię w kaŻdą środę przyjętych zostało 27 interesantów,
problematyka to: targowisko, mieszkania, drogi, podatki, pomoc społecma, praca.
W tym okresie uczestniczyłem:
- w spotkaniu z V-ce Marszałkiem WojewództwaKrzysztofem Makowskim
- spotkaniu z Starostą Rawskim,
- w spotkaniu z sportowcami,
. w spotkaniu ze spółdzielcami Spółdzielni Mieszkaniowej,
- w spotkaniu wspólników Zal<ładu Energetyki Cieplnej,
- w spotkaniu z Rada Budowy Miejskiego Domu kultury,
- w spotkaniach w przedsiębiorcami.

Ad 13. Interpelacjerzapytania i wolne wnioski.

Radny Sławomir Stefaniak nwócił' się z prośbą do Burmistrza Miasta aby mieszkańcy
domków jednorodzinnych ( ul. 1 Mja, Księże Domki ) miały dostęp do telewizji kablowej.
operator sieci MARTON powinien tym mieszkańcom zapewnić podłączenie.
Ponadto zwrócił się zzapytaniem jaka będzie oferta kulturalno _ oświatowa na lato w Miejskim
Domu Kultury - czy juŻ jest jakiś harmonogram.

odpowiadał Burmistrz Miasta :
- w sprawie Telewizji Kablowej ze strony Miasta są czynione starania, zmienia się
prawdopodobnie operator i sprawa przedłuza się w czasie.
W Miejskim Domu Kultury będzie harmonograln_ zajęcia w czasie wakacji- wszystko powoli
gdy Ż trwają jeszcze prace wykończeniowe.

Radny Sławomir Tabaczyftski zwrócił uwagę' ze strona internetowa Urzedu Miasta jest
nieaktualna. Brak aktualnych informacj i dla mieszkańców.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady MiastaGraŻyna Dębska ogłosiła zakończenie obrad
VII Sesji Rady Miasta.

Sesjatrwałaod godz. 14oo do 16'o .
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