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PRoToKoŁ
z obrad VIII Sesji Rady Miasta

z dnia 26 czerwca 2007 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczęstniczyło 15
radnych, Burmistrz Miasta' Z-ca Burmisttza, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu
Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele zakładów
pracy i orgarizacji.

obrady otworzyła PrzewodniczącaRady MiastaGraŻynaDębska, która powitał'azaproszonych
gości, publicznośó oraz wszystkich radnych.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocnośó obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, Że radni otrzymali proponowany porządek.
Zwróciła się z zapytartiem, czy są uwagi do przedłoionego porządku obrad.

! Burmistrz Miasta zwtócił' się z prośbądo Rady o wycofanie zporządku obrad punktu nr 10
w sprawie przyjęcia dotacji od Powiatu Rawskiego. Wyjaśniał' ze sprawa został'awpisana do
proponowanej zmtany budzetu Miasta na2007 rok i nie wymaga podejmowania odrębnej uchwały.

Porządek obrad po naniesionych poprawkach w głosowaniu został' przyjęty jednogłośnie
(głosowało 15 radnych) w następującym brzmięniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
f . Przyjęcte porządku obrac.
3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszęnia interesu prawnego

lub uprawnienia.
5 . Zmiana uchwały w sprawie określenia szcze gołowy ch zasad przy znaw aria i

odpłatności za usfugi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat.

6. Wydanie opinii w sprawie lokalizacji salonu gier.
7. Zmlana uchwały w sprawie restrukturyzacjiZahJadu Gospodarki Komunalnej w

Rawie Mazowięckiej i utworzenia jednoosobowej spółki Miasta Rawa
Mazowiecka pod ftrmąZakład Gospodarki odpadami Sp. Z o.o.

8. Uchwalenie wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka
nalata2007 -2011.

9. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
I0. Zmiana uchwały w sprawie składów osobowych Komisji Rady Miasta.
Il. Zmiarta budzetu Miasta na2007 rok.
12. Informacja o umowach cywilnych zawartychprzez Burmistrza Miasta i jednostki

organizacyjne Miasta w I kwartale 2007 roku.
13. Sprawozdanię Burmistrza o jego pracy między sesjami.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
15. Zakofrczenie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad VII Sesji Rady Miasta został' prryięty w głosowaniu większością głosów.
Głosowało 15 radnych, Zd _ 13, wstrzymujący _ 2.



Ad 4. Podjęcie uchwaĘ w sprawie wezrvania do usunięcia naruszenia interesu
prawnego lub uprawnienia.

Temat referował Pan Mieczysław Tkaczyk _ inspektor Wydziału Gospodarki Teręnami.
Powiedział m.in.
Zarząd Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej pismem zdnia 1l maja 2007r,
wezwał' Radę Miasta Rawa Mazowiecka do usunięcia naruszenia interesów prawnych
Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokonanych Uchwałą N r XLIII| 4|2l 06
Rady Miasta Rawa Mazowieckaz dnia26 pużdziernika 2006r' w Sprawie zrniany
miej scowe go planu zagospodarowania prze strzennego Miasta Rawy Mazowieckiej obszar
połozony przy u|. Białej i Mszczonowskiej. Wenvanie powołuje się na przepis art. 101 ust. 1
ustawy zdnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym zgodnie, z którym kaidy, czyj interes
prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałąhb zarządzeniem podjętymi ptzez organ
gminy w sprawie zzal<tesu administracji publicznej,moŻe - po bezskutęcznymwezwaniu do
usunięcia naruszenia - zaskafiyć uchwałę do sądu administracyjnego.

W wezwaniu stwierdzono, żez
a) Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem działek Nr 23812 if38l4 położonych przy ul.

Mszczonowskiej,
b) w oparciu o plan miejscowy obowiązujący przed jego zmianąby|y przeznaczone jako

tereny o funkcji mieszkaniowej -zabudowy j ednoro dziwtej, tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, tereny uŻyteczności publicznej, tereny komunikacji oraztereny
parkingów,

c) w oparciu o dokonanązmianęplanu przęznaczono teren pod zabudowę usługowąkultu
religijnego,

d) Spółdzielnia została pozbawiona możliwości wznoszenia na działkach budynków
mieszkalnych,

e) Rada Miasta dokonując zmiarry planu naduzyłaprzyznanyah jej uprawnień planistycznych
zuwagi na to, ze tqen działęk potraktowano w sposób szczegó|ny i jako jedyny został.
przeznaczony do zabudowy usługowej kultu religijnego'

f) zmianaplanu posiada wadęz uwagi na to, Żęnie:uqvzrLacza linii rozgraniczającychtereny o
różnym przęznaczeniu o czym stanowi art. 15, ust. 2 pkt 1 ustawy z dniaL7 marca 2003r. o
planowaniu i zago spodarowaniu przestrzennym.

Odnosząc się do poszczególnych stwierdzeń zawarĘchw wezwaniu naleĘ zauwaĘć co
następuje:
1 . Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikięm działek Nr 23812 i 23814 połozonych przy u|,

Mszczonowskiej.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzewtego miasta Rałvy

Mazowieckiej, zatwierdzonego Uchwałą Nt XXI| | 59 12000 Rady Miej skiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej w/w działki połozone sąw terenach o różnym
przeznaczeniu w tym:
. teręnie o przeznaczeniu: tereny komunikacji - ulica dojazdowa,
. terenie o prze7naczęniu: funkcja podstawowa - tereny o funkcji mieszkaniowej - zabudowy
jednorodzinnej, funkcja uzupełniająca - tereny useczności publicznej z warunkiem włączenia
tego fragmęntu do obszaru scalenia i podziału nieruchomości łącznie z działkarti położonymi
po północnej stronie przedmiotolvych działek,



- terenie o przeznaczeniu: funkcja podstawowa - tereny uźzyteczności publicznej, funkcje
uzupełniaj ące - tereny parkin gów z my jniąsamochodo w ą i lłt ządzeni ami
elektroenergetycznymi.

3. Zgodnie z ustaleniami zmiarry miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rałvy Mazowieckiej, w/w działki połozone sąw terenach o róznym ptzeznaczeniu
w tym:
- terenie o ptzeznaczeniu: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa,
- terenie o przeznaczeniu: tereny zabudowy usługowej kultu religijnego z dopuszczeniem

realizacjt budynków o funkcji mieszkaniowej, zamieszkania zbiorowego, kultury oraz
domów opieki'

4. Z zestawienia powyŻszych ustaleń planu i zmiany planu miejscowego wynikają
następujące wnioski:
- Spółdzielnia została pozbawiona możliwości budowy mieszkan jedynie na powierzchni

1800m, w formie maksimum 2 budynków jednorodzinnych, i to pod warunkiem
wykonania vtyprzedzającego zabiegu scalenia i podziału nieruchomości,

- tak plan miejscowy jak i zmiana planu miejscowego przeznaczaławiększośó terenu
działek pod realizacj ę zadań pozastatutolYych mviązanych z budową obiektów
usługowych oraz drogi publi czną,

5. Projekt zmiarry miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego miasta Rawy
Mazowieckiej (7) został' sporządzony w wykonaniu uchwały Nr XXXVI/338/06 Rady
Miasta Rawa Mazowieckaz dnia 14 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do
sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzenrtego miasta Rawy
Mazowieckiej obszar położony przy l|. Białej i Mszczonowskiej.

Głównym celem opracowaniazmiany planu było:
- uwzględnienia wniosków inwestorów o zmianę planu, zgodnych z politykąrozwoju

przestrzewtego określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,

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

Wnioski dotyczyły głównie odstąpienia od warunku scalenia i podziału nieruchomości
oraz|oka|izacji nowego kościoła w północnej części miasta.
Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art. 17 ustawy z dniaZ7 marca
f003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzemym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
póź:ruejszymi zmianami) w tym między innymi:
- powiadomienia poprzez ogłoszenię na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta otazw prasie o
przystąlieniudo sporządzeniazmiany planuzpodaniemterminu zbięrania wnioskówdo
zmiany planu (wnioski nie wpłynęły w tym również od Zarząds Spółdzielni),

- powiadomienia poprzez ogŁoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta otazw prasie o
terminie wyŁoŻenia do publicznego wglądu projektu zmiarry planu, terminie składania
uwag do projektu zmiany planu oraz terminie dyskusja publicznej nad przyjętymi w
projekcie zmiarry planu miejscowego rozwiązaniami (uwagi nie wpłynęły w Ęm równiez
odZarządll Spółdzielni' na dyskusji publiczrej byĘ obecne 4 osoby zainteresowane w
tym żadne go przedstawic iela Zarządu Spółdzielni).

Mając povtyŻsze nawzg|ędzie na|eiy stwierdzió, Że Zarząd Spółdzielni nie wniósł uwag
do zmiany planu miejscowego.

Radny Bernard Sujka zabierając głos wyraził negaĘwnąopinię w sprawie podjętej
uchwały pIzez Radę poprzedniej kadencji w sprawie zmlany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obszarzę ulicy Białej i Mszczonowskiej.
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Tereny te były w wieczystym użytkowaniuprzez Rawsko- Mazowiecką Spółdzielnię
Mieszkaniowązprzeznaczęniempod budownictwo mieszkaniowe. Pod grunty te jest
zacirynięty kredyt na budownictwo mieszkaniowe i ustanowiona hipoteka.
Taka zmiana planu _ teren pod zabudowę usług kultu religijnego _ powoduje ograniczenie
uprawnień Spółdzielni Mieszkaniowej jako uzytkownika wieczystego działek w obrębie
ulicy Białej i Mszczonowskiej do rea|izacji budownictwa mieszkaniowego.
Dodał, Że zmtana planu dokonana była celowo na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta aby
Radni nie dołożyli starań w analizie przedł,ożzonych materiałach. Tylko tym może być
podyktowana decyzja w tej sprawie.

Wśród radnych zpoprzedniej kadencji zasiadających w obecnej Radzie ( 9 radnych)
wzbudziło to niezadowolenie.
Radny Sławomir Stefaniak vtyraził. swoje niezadowo|erue z wypowiedzi przedmówcy.
Stwierdził, Żę onradny zpoprzedniej kadencji świadomie uchwalał zmianę planu w obrębie
ulicy Białej i Mszczonowskiej.
Pytał' ,d|aczego Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej obecny na obradach nię zabięrał głosu.
Zdariem radnego sprawa nie jest przesądzona' zawszę moźma dokonać zmiarry planu.

Radny Piotr Irla zabierając głos wyjaśniał podobnie jak przedmówca. Dodał, że świadomie
głosował zannianąplanu' Nic mu nie było wiadomo o zaciagniętym kredycie i ustanowieniu
hipoteki pod wymienione grunty.
Zdaniem radnego Prezes Spółdzielni wi wystąpić o ponowlrązmianę planu.

czy budowatrzeciego kościoła w Rawie
w tym rejonie Miasta.

P r zekazał' - ne gatywn ą op i n i borców osiedla zamkowa Wola, którzy nie chcąnowej
parafi i t podziału obecnej IeiącĄ do Małego Kościoła o.o. Pasjonistów.
Burmistrz Miasta jąc wyjaśniał', Że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
ma obowią7ek tereny pod usługi kultu religijnęgo' wskazał. trzy miejsca Biskupowi
zŁowicza, ja Biskupa była na osiedle Zamkowa Wola, Żaden inny teren.
Rada przychy się do tego wniosku.

Radny Zbigniew Tuszyński zabierając głos wyraził swojąopinie jak przedmówcy.
Apelował aby Prezes Spółdzielni wystąpił o ponowllązmianę planu na tych terenach, co
pozwoli Radzie ponownie nad tym tematem debatowaó.

Prezes Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Adam Iwaszkiewiczzabierając
głos nie krył swojego wzhtnzenia obecnym stanem rzeczy, Zdaniem Prezesa Rada Miasta
dokonując zmtany planu zagospodarowaniaprzestrzennego naduzyłaprzyznanych jej
uprawnień planistycznych, poniewazteręntęnoznaczony symbolm UoS- obejmujący działki
nr 23812 i238l4 w obrębie ulicy Białej i Mszczonowskiej potraktowany został' w sposób
szczegó|ny i jako jedyny został' ptzeznaczony do zabudowy usługowej kultu religijnego.
SpółdzielniawzywaRadę do usunięcia naruszenia interesu prawnego Rawsko-Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej .

Radny Bemard Sujka zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tej sprawie.
Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.



opinię Komisji komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej analizie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wervtania do usunięcia naruszenia
interesu prawnego lub uprawnienia.
Komisja podziela stanowisko Burmistrza Miasta i uznaje wezwanie za nieuzasadnione.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały w
sprawie wezwania do usunięcia naruszenia intęresu prawnego lub uprawnienia.

Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większościągłosów. Głosowało 15 radnych,za-IŻ,
ptzeciw _ 1, wstrzymujący _2,

Ad 5. Zmiana uchwaĘ w sprawie określenia szczególowych zasad prryznawania i
odpłatnoŚci za usługi opiekuńcze ,zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od

v odpłatności.

Temat referowała Dyrektor ośrodka Pomocy Społecmej Agnieszka Zimecka.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały dotyczy okreŚlenia nowej wartości stawki odpłatności za I godzinę usług
opiekuńczych orazzmiany załącznika do uchwały. Poprzednia regulacja stawek odpłatności
za usługi opiekuńcze dokonana była w 2005 roku.
Biorąc pod uwagę kalkulację kosztów utrzymaniausług opiekuńczychzarok2006 wskazane
jest dokonanie zmiany stawki za jednągodzinę usług opiekuńczych.
Proponowana stawka odpłatności za I godzinę usług opiekuńczych wynosi II,60 zł
( poprzednia 10,70 zł).Kalkulacja wartości 1 godziny usług opiekuńczych opracowana
została na podstawie danych za2006 rok.

Radna Mał'gorzata Rudniak zapytała jaka|iczba osób objęta jest ta usługą. Czy proponowana
podwyzka nie wpłynie na budżety domowe osób wymagających tej pomocy.

Dyreklor Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej odpowiadając _ korzysta około 51 osób z
usług opiekuńczych.
Zmianatabeli odpłatności za usługi opiekuńcze rwiązana jest z ustawowąanianąkryteriów
dochodowychoruz kwot świadczeń pieniężnych Z pomocy społecznej.

Innych uwag nie było.

opinię Komisji Budżetu pruedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja po analizie przedŁożonego materiału pozytywnie zaopiniowała proponowanązmianę
uchwały w sprawie określenia szczegółovtychzasadprzyznawarLia i odpłatnościzausługi
opiekuńcze , zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności

Innych wniosków nie było'
Przewodnicząca Rady Miasta GrażynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie zmiarry uchwały w sprawie określenia szczegół'ovtychzasadpruynnwania i odpłatności
za usługi opiekuńcze , zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności



Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów.. Głosowało 1 5 radnych , za _ 9,
przeciw - 6.

Ad 6. Wydanie opinii w sprawie lokalizacji salonu gier.

Temat referował Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski.
Powiedział m.in.
o wydanie opinii wystąpiła spółka z o.o. CASINO GOLD z siedzibąw Warszawie ulica
Jana Pawła II 15.
Wnioskodawcazatnięrzaprowadzió kasyno gry w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Mickiewicza 20.
Wnioskodawca przedstawił przedwstępnąumowę najmu przedmiotowego lokalu, który
aktualnie j est wolno stoj ącym lokalem użytkowym.
Uruchomięnie przez Wnioskodawcę kasyna gry w przedmiotowym lokalu zapewni Miastu Rawa
Mazowiecka stworzenie nowych miejsc pracy orazprzychody z tytułu uiszczonychprzez Spółkę
podatków i innych opłat.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Przewodniczący Komisji
Zbigniew Tusryński.
Komisja po analizie przedłoŻonego materiału oraz po wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej nie wydała opinii. Członkowie Komisji będągłosowali według
własnego zdaria.

Radny Sławomir Stefaniak zvtrócił. się z pytanięmczy sąsiadujący mieszkńcy sąo tym fakcie
poinformowani.
Radny Sławomir Tabaczyiski równiez twrócił. się z pytaniem czy sąsiadujący mieszkańcy sąo tym
Fakci e po informowan i. Czy była z nimi konsu|tacj a,

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej wyjaśniał, ie natym etapie nie było takiej ana|izy.
Po wstępnej lokalizacji Firma będzie występowaó o wszystkie niezbędne pozwolenia.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w
sprawie opinii o lokalizacji gier.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjętawiększościągłosów. Głosowało 15 radnych,za_8,
przeciw -7.

Ad 7. Zmiana uchwaĘ w sprawie restrukturyzacjiZakładu Gospodarki Komunalnej w
Rawie Mazowieckiej i utworzenia jednoosobowej spółki Miasta Rawa
Mazowiecka pod firmą Zakład Gospodarki odpadami Sp. Z o.o.

Tęmat referował Czesław Kierebiński Dyrektor Za|<ł.adu Gospodarki Komunalnej '
Powiedział m.in.
Zmianauchwały wynika z powodu nieŚcisłości zapisów archiwalnych dokumentów źródłowych,
w których została pominięta działkanr |70l| o powierzchni 5600 m,.
W uchwale Nr XLl375l06 Rady Miasta Rawa Mazowieckaz dnia2l częrwca2006r' w sprawie
restrukturyzacjiZakJadu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej i utworzenia
jednoosobowej spółki Gminy Miasto Rawa Mazowiecka pod firmą Zakład Gospodarki odpadami
Sp. z o.o. $ 2. ust.3 otrzymuje brzrnienie:
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Spółka zostanie wyposażona w mienie wyłączone, na podstawie $ 1 ust. 2,
uchwały, z majątku ZaHadu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej, a w
szczególności w nieruchomośó gruntową wpisaną do KW Nr 19642, składającą się z działek
połozonych w obrębie Pukinin gmina Rawa Mazowiecka nr 164lI' 1082, 168lI,165lI, |71,
16911 ,1083/1 ,  174 l l , r 79 l r , l 79 l2 ,170 l l , r 77 l r , r7712 , r7714 ,16711 ,166 l r , 175/ t ,118/1 ,
|I8l2' 180/1, I8Ol2,163lI, |78l|, |7812, t76l l i  108l/1 oŁącznej powierzchni 83 100 m2
oraz działkę w obrębie Rawa Mazowiecka nr 186/1 o powierzchni 2 884 m. , na których
zlokalizowane jest składowisko odpadów w Pukininie.
ogólna powierzchnia dziaŁekwymienionych powyżej wynosi 85 984 m2.

opinię Komisji komunalnej przedstawiła Barbara Grzyrwaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
restrukturyzacjiZaHadu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej i utworzenia
jednoosobowej spółki Miasta Rawa Mazowiecka pod firmąZakład Gospodarki odpadami
Sp. Z o.o.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraiynaDębska przedstawiła treśÓ projektu uchwały w sprawie
nriarry uchwały w sprawie restrukturyzacjiZal<ładu Gospodarki Komunalnej w Rawie
Mazowięckiej i utworzenia jednoosobowej spółki Miasta Rawa Mazowiecka pod firmą
ZaWad Gospodarki Odpadami Sp. Z o.o.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyj ęta j ednogłośnie. Głosowało 1 5 radnych.

Ad 8. Uchwalenie wieloletniego planu inwestyryjnego Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2007 -2011.

Temat referował Naczelnik Wydziału Rozwoju gospodarczego Promocji i Integracji Europejskiej
Paweł Piatkiewicz'
Powiedział m.in.
Więloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem niezbędnym, aby skutecznie ubiegaó się o środki
zevtnęttzne. Przedstawia on roczne plany inwestycyjne oraz wielkośó środków finansowych
przeznaczonych, w tym okresie objętych planem, narealizacjęposzczególnych zadan.
Podjecie uchwały o wieloletnim Planie InwesĘcyjnym usprawni tworzenie corocznego budżetu
Miasta, a nłvŁaszcza j ego inwestycyj nej części.

Radny Michał Sowik zgłosił' wniosek, aby do planu wpisaó budowę nawierzchni w ulicy Różanej.
Burmistrz Miasta wyjaśniał, ię u|ica Rózana połozona jest na osiedlu Tatar i jest wpisana do
kompleksowego planu całego osiedla. W bieżącym roku nie ma takiej możliwości, jedynie
doruźne utwardzeni ę poprzez nawiezienie tłucznia.

opinię Komisji komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej analizie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Rozwoju
Gospodarczego Promocji i Integracji Europejskiej opiniuje pozytywnie projekt uchwaty w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowięcka na|ata2007 _20II.



Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraiynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowieck analata2l}T -2011.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowan iu została przyjęta j ednogłośnie. Głosowało 1 5 radnych.

Ad 9. udzielenie pomocy finansowej dra powiatu Rawskiego.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbąo pomoc
finansową ze strony Miasta na wsparci ę dział'a|ności Klubu Pracy.
Pozyskane od Miasta środki umożliwią zakupniezbędnego wyposażenia do pracy Klubu.
W klubie , który dział'aw ramach PUP organi,o.u,ó 'ą !*po* zajęcia akĘwizacyjne dla osób
bezrobotnych, ze szc'zego|nym uwzględniiniem osou mióaych do 2ś ioku zycia, długotrwale
-b-ezr9botnych, niepełnosprawrrych orazosób korzystającycń z pomocy opieti społecznej.
w 2006 roku z takiej formy pomocy skorzystało jłr ó'ou.
Wniosek do Rady o udzielenie pomocy finansowej zbudżzetuMiasta dla Klubu Pracy w wysokości
3.000 zł,

_pninie Komisji Budżetu przedstawił Piotr IrIa - przewodni czący komisji.
Komisja po ana|izie ptzedł.ożonego materiału pozytyrłmie zaopiniowału p,op"ono**e udzielenie
pomocy finansowej dla powiatu Rawskiego _ Klubu pracy.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GrażtynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
udzielenię pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego'

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało l5 radnych.

Ad 10. Zmiana uchwaĘ w sprawie sk|adów osobowych Komisji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta GruŻynaDębska poinformow ała, zepo wyborach uzupełniających do
Rady Miasta wszedł radny Bernard Sujka.
W zrviąku z tymnastępuje zmianaw składzie osobowym komisji Rady. Pan Bernard Sujka wyraz1ł
zgodę na pracę w Komisji Budzetu.
Zmiana uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji dotycry zmiany składu
w Komisji Budżetu.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił przewodniczący komisji ZbigniewTusryński
Komisj a pozytyrłmie zaopiniowała proponowany proj ekt uchwały.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GruiynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmian składu osobowego komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
Uwag do treści uchwały nie było.



Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za _ 9,
wstrzymujących _ 6.

Ad t2. Zmiana budżetu Miasta na 2007 rok.

Temat referowała skarbnik Miasta Rawa Mazowiecka.
Powiedziała m.in

Projekt uchwały doĘczy zmiarry w uchwalę budzetowej na2007 rok w następującym
zakresie:
I. Zmiany w planie dochodów budzetu:
Dział.600,tozdział' 60014 _ wprowadzasię zwiększenie dotacji z Powiatu Rawskiego na
kwotę 50.000 zł. zptzeznaczęniem na remonty dróg powiatowych w granicach miasta.
Dział. 600, rozdział' 600 l 6.
Zgodnie z interpretacjąRegionalnejlzby obrachunkowej przenosi się kwotę 50.000 zł.
planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego do działu 7 56, rozdziału
75618, gdzie ewidencjonowane są wszystkie dochody własne gmin z tytułu opłat pobieranych
na podstawie ustaw.
W av'iązku ztym, że WojewodaŁódzki w swojej decyzjiprzekazanej Miastu ujął planowane
dofinansowarie z budzetu państwa w kwocie 39.40I zf'. na dofinansowanie budowy ściezki
rowerowej w Rawie Mazowieckiej w $ 6339, dokonuje się przeniesienia tych środków
z $ 6229 do paragrafu zgodnego z decyzja finansową otrzymanązUrzędu Wojewódzkiego.
Dział 700, rozdział 70005 _ mviększa się o kwotę 1.020.000 zł. planowane dochody ze
sprzeduŻy składników mienia komunalnęgo. Zwiększenie planu dochodów do wysokości
faktycmych wpływów możliwych do uzyskania ze sprzedaŻy nieruchomości Miasta
w pierwszym półroczu br.
Dział.926, rozdział 9260| _ planowane zwiększenie dochodów w tym rozdziale o kwotę
800.000 zł. to planowana do uzyskania dotacja z WFoSiGW w Łodzi nazadarlie
inwestycyjne doĘczące wykonanie prac odtworzeniowych, remontowych i modernizacyjnych
obiektów zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej _ Etap II.
Zgodrue z obowiązującymi zasadami udzielania dotacji ptzez WFoSiGw w 2007 roku,
Miasto moŻę uzyskać dotację z funduszu nato zadanie do wysokości 80 %okosńow
inwestycji.

II. Zmiarry w planie wydatków.
Dział600,rozdział.60014 _mviększa się o kwotę 50.000 zł. planowane wydatki na
utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta w związku ze zwiększeniem dotacji celowej
przezpowiat Rawski.
Dział750,rozdział75II,75023 _ zw'iększenie środków w tych rozdziałach o wnioskowane
kwoty pozwoli na dokonanie regulacji pŁac wraz z pochodnymi dla pracowników
administracji samorządowej w wysokości 5 % średniorccznie tj. na poziomie takim jak w
pozostałych placówkach miejskich . Na etapie uchwalania budzetu zaplanowano regulację
wynagrodzeń średniorocznie o 3 oń w porównaniu z rokiem poprzednim.
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.500 zł' dotyczy konieczności zakupu małej
kserokopiarki, która następnie byłaby przekazana do uzywania Komendzie Powiatowej Policji.
DziŃ.754,rozdział.75414 _ w dniu 26 kwietnia 2007 roku Sejm RP ptzyjil ustawę o
zar ządzariu kryzysowym, która wchodzi w Ży cie 26 |ip ca 2 0 0 7 roku.
w art'f6 ustawodawcazobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do zabezpieczenia w
swoich budzętach środków własnych na wykonywanie zadń z zak<resu zarządzatia
kryzysowego. w nviązkuzpowyiszym planuje się środki własne na ten cel w kwocie
20,000 zł'.
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Dział 7 54, rozdziat. 7 5416 _ zwiększenie środków na wynagro dzenia i pochodne w Strazy
Miejskiej o kwotę 18.100 z}. porwo|i na regulację wynagrodzeń pracowników Strazy
Miejskiej na poziomie 5 %o w skali roku oraz zap|anowanie środków na fundusz nagród
moĘwacyjnych w wysokości 3 oń od funduszu wynagrodzeń planowanych w br.
Dział"756,rozdział.75647 _ zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł.
niezbędnych na wypłatę inkasa dla wskazanychptzez Radę Miasta inkasentów opłaty
skarbowej (Urząd Skarbowy i Stafostwo Rawskie)'
Dział 801 _ zwiększenie wydatków bieżących głównie na wynagroózenia i pochodne wiĘe
się z uzupełnieniem środków na podwyżki wynagrodzeil'd|apracowników oświaty -
nviększenie wynagrodzeio 5 oń oruznviększenie środków na odprawy emerytalne.
1/ Szkoła PodstawowaNr 1 _ zwiększenie planu wydatków o kwotę 93.290 ń.
Ztegowynagrodzeniaipochodnewkwocie30'500 ń,wtymśrodkinaodprawy dlaZosóbz
art'20 Karty Nauczyciela ( 6 miesi ęczne ) oraz wydatki bieŻące w kwocie 18.290 zł. z tego
obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych ( na wysokość planowanego odpisu
Znaczny wpływ mająpodwyżki wynagrodzefi) orazzakup sprzętu dydakĘcżnego i
wyposaienia pracowni komputerowej.
2l SzkołaPodstawowa Nr 2 _ zwiększenie środków w kwocię 35,520 zł.. na podwyzki
wynagrodzeń oruz wypłatę 2 odpraw emerytalnych ( 3 miesięcznych) oraz zwiększenie
planowanego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.
3l SzkoŁa Podstawowa Nr 4 _ zwiększenie środków w kwocie |4.370 zł. ztego wypłata jednej
odprawy emer1talnej z art,20 Karty ( 3 miesięczna).
RozdziaŁ 80104 _ rvtiększa się planowane wydatki w przedszkolach miejskich o kwotę
78,040 zł. w tym na uzupełnienie Środków na wypłatę 5 % podwyżek wynagrodzei
- oIazuruchomieniem od I'09.07 r. nowopowstałego oddziału dzieci sześcioletnich i
wydłużeniem czasu pracy z 5 godzin do 10 oddziału sześciolatków w Przedszkolu Nr 1 oraz
zakup niezbędnego wyposazęnia dla nowopowstałego oddziału'
- podobnie w Przedszkolu Nr 2 od 1.09.07 r. uruchomiony zostanie dodatkowy oddział.
przedszkolny co więe się z koniecntościązatrudnienia dodatkowo dwóch nauczycieli i
j ednej womej oddziałowej
- w Przedszkolu Nr 5 nviększenie środków na wypłatę jednej odprawy emerytalnej dla
pracownika obsługi.
kozdziaŁ 80110_zwiększenieplanowanychwydatkówokwotę 27.I00 zł. wGimnazjumNr
I w zwtązkuze zs,tiększeniem o 1 liczby oddziałów klas pierwszychw tej szkole.
Dział853,rczdziaŁ 85333 _ środki w kwocie 3.000 zł. to pomoc finansowa ze strony Miasta
Rawa Mazowieckanarzecz Powiatu Rawskiego zprzęznaczeniem tych środków na wydatki
bieiące dla Klubu Pracy funkcjonującego w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Dział' 854, rozdział.85401 _ zwiększenie o kwotę 7 .780 zł. planowanych wydatków na
utrzymanie świetlic szkolnych. Srodki prze7naczone na podwyzkę wynagrodzęft orazwztost
wynagrodzenia dla nauczycie|a w świetlicy SP Nr 4 w zvńązku Z awansem zawodowym na
nauczy cie|a dyplo mowanę g o.
Dział92I.
- rozdział92II8 _ zwiększenie o kwotę 5'000 zł. dotacji dla Muzeum Zięmi Rawskiej na
wykonanie tablicy zavńerĄącej informacje historycznę Tw|ązarLę z Zamkiem Ksią7ąt
Mazowieckich. Tablic a ta zostałaby umieszczona obok zabytkowego obiektu.
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opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja po analizieprzedłoŻonego materiału w sprawie zmiany budzetu na2007 opiniuje
pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnic ząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó proj ektu uchwały w
sprawie zmiarry budzetu Miasta na2007 rok.

Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 13. Informacja o umowach cywilnych zawarty ch przez Burmistrza Miasta i jednostki
organizaryjne Miasta w I kwartale20O7 roku.

Sprawozdanię zawięraŁo okres od 1 pńdziernika 2006 r do 31 grudnia 2006 r.
W tym okresie zostato zarejestrowanych 154 umowy, z częgo:
- 97 wUrzędzie Miasta,
- 3 w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej,
- 13 w ZaI<ładzie Gospodarki Komunalnej,
- 16 w ośrodku Sportu i Rekreacji
- I w Miejskiej Bibliotece Publicznej
- 2w Muzeum Ziemi Rawskiej.
- 10 w Miejskim Domu Kultury,
- 2 w Przedszkolu Miejskim Nr 5,
- 3 wPrzedszkoluMiejskimNr 1,
- 6 w Szkole Podstawowej Nr 4,

Rada przyj ę Ła przedłoŻone sprawo zdanie.

Ad 14. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy międry sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj .
Powiedział m.in.
Informacja zavńeraokres od 28 kwietnia 2007 r. do26 czerwca 2007r.
W tym okresie w kuŻdąśrodę przyjętych zostało 28 interesantów,
problematyka to: targowisko, mieszkania, drogi, podatki, pomoc społeczna, ptaca.
W tym okresie uczestniczyłem:
- w spotkaniu z V-ce Marszałkiem WojewódzwvaKrzysztofem Makowskim
- spotkaniu z StarostąRawskim'
- w spotkaniu z sportowcami,
. w spotkaniu ze spółdzielcami Spółdzielni Mieszkaniowej,
. w spotkaniu wspólników ZakJadu Energetyki Cieplnej,
- w spotkaniu z Rada Budowy Miejskiego Domu kultury,
- w spotkaniach w przedsiębiorcami.
- w sprawie targowiska.
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Ad 15. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

Radny Wojciech Kubicki przedstawił na piŚmie interpelację grupy radnych w sprawie
funkcjonowania targowiska miejskiego przy ulicy Mickięwicza. ( interpelacj aw zał'ączeniu).
Interpelacja jest podyktowana konfliktem pomiędzy kupcami z targowiskaptzy ulicy Miciewicza
a zarządcątargowiska.

W tej sprawie wywią7ała się dyskusja. W obradach uczestniczyli kupcy z targowiska miejskiego przy
ulicy Mickievmcza.
W dyskusji głos zabierali;
W imieniu kupców Pan Borowski, głównym problemem, który poruszał to zakazhandlu owocami i
waruywarrri na targowisku przy ulicy Mickiewicza.
Dlaczego dzietŻawca sam ustala warunki handlu na targowisku.

Radny Sławomir Stefaniak informował,Że zv,łraca|i się również do niego kupcy, d|aczego nie mogą
sprzedawaó na starym targowisku warzYw i owoców. Również mieszkńcy sąniezadowoleni, ze na
targowisku pry ulicy Mickiewiczatie ma owoców i warzyw. Nie wszyscy chcątak dalęko chodzić
aby kupió kilogram owoców.
Należy zorgarizowaó spotkanie z kupcami w tej sprawie i wyjaśnić. DzierŻa'wca nie może zgodnie
z regulaminem targowiska ustalać nowe zasady.
W tej sprawie podobne zdanię wyrazi|i radny Sławomir Tabaczyński oraz Piotr Kwaśniak.

Burmistrz Miasta odpowiadaj ąc, zapewnił, ze spotkanie zostanie zorganizowane.
Służby Miasta doŁożząstarań aby wszyscy byli zadowoleni'
Burmistrz Miasta dodał, żrc w tej sprawie wielokrotnie rozmawiał z kupcami na targowisku.
DuŹo spraw zostaŁo załatwionych.

Na tym punkcie PrzewodniczącaRady MiastaGraĘnaDębska ogłosiła zakoficzęnie obrad
VIII Sesji Rady Miasta.

Sesjatrwałaod godz. 14oo do 17'o .
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