
PRoToKoŁ
z obrad XII Sesji Rady Miasta

z dnia 9 października 2007 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło 14
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu
Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaptoszeni przedstawicięle zakładów
pracy t organizacjt.
Nieobecni radni usprawiedliwieni :
l. Stanisław Rosiak

obrady otworzyła Przewodniaząca Rady MiastaGraŻyna Dębska, która powitałazaproszonych
gości' publicznoŚć oruz wszystkich radnych.

\!f Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, Że radni otrzymali proponowany porządek'
Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad.
Burmistrz Miasta zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad w sprawie wyposźVenia w majątek
Miejskiego Domu Kultury.
Dodatkowy punkt został. w głosowaniu przyjęty jednogłoŚnie'
Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało 14 radnych)
w następującym brzmieniu:
1. otwarcię posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.
4. Wybór ławników do Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.
5. Sprzedaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie

Mazowieckiej przy ulicy Solidarności.
6. Sprzedaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie

Mazowieckiej ptzy ulicy Księze Domki.
7. oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej

w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.
8. Nadanie tytułu,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''.
9. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wŁodzi

(rewaloryz acja zabytkowe go P arku Miej skiego -IV Etap).
l0. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu (zakup sprzętu medycznego).
11. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu (Poradnia Odwykowa).
12. Zmiana uchwały w sprawie zacirynięcia kredytu.
13. Zmiana budzetu Miasta na2007 rok.
14. Wyposażenie w majątek Miejskiego Domu Kultury.
15' Skarga Wojewody Łódzkiego na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia Regulaminów

korzystania zbazy rekreacyjno.sportowej ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
w Rawie Mazowieckiej.

16. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
17. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy mlędzy sesjami.
18. Interpelacje, zapylania i wolne wnioski.
19. Zakofrczenie obrad



Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obtad X Sesji Rady Miastazostałprzyjęty w głosowaniu jednogłośnie.
Głosowało 14 radnych'

Protokół z obradXl Sesji Rady Miasta został'przyjęty wgłosowaniujednogłośnie.
Gtosowało 14 radnych.

Ad 4. Wybór ławników do Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

Sękretarz Miasta Jolanta Makowska przedstawiła informację o kandydatachktórzy zgłosili swoje
kandydatury na ławników.

opinię Zespołu opiniującego kandydatów na ławników przedstawił Przewodniczący Zespołu Wojciech
Kubicki.

Następnie powołano Komisj ę skrutacyj ną do przeprow adzenia wyborów.
Zgł.oszono następuj ących kandydatow:
L Piotr Kwasniak
2.Marian Janowski
3. Sławomir Tabaczyński.
Głosowano skład komisji skrutacyjnej. Skład komisji w głosowaniu został przyjęĘ jednogłośnie.
Komi sj a przystąpiła do przepro w adzęnia wyborów.
Radni otrzyma|i dwie karty do głosowana;
- karta do głosowania na ławnika do Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej zzak<resu prawa pracy
z jednym nazwiskiem

- karta do głosowania do Sądu Rejonowego w Rawie MazowieckiĄ z 12 nazwiskami ( wybierano 5
kandydatów)

Następnie przewodniczący Komisji skrutacyjnej Piotr Kwaśniak zgodnie z listą obecności vtyczytywał
nazwiska radnych, ktorzy oddali swój głos wrzucając do urny.
Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

- Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minut ptzerwy,
Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów.
Piotr Kwaśniak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odcrytał protokół, w którym stwięrdzono o
przeprowadzeniu dodatkowego glosowania na ławników do Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
z uwagi na jednakowąliczę głosów trzechkandydatów.
Przystąpiono do ponownego przeprowadzenia głosowania. Radni otrzyma|i karty do głosowania na
ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckie1ztrzemanazwiskami ( wybierano jednego
kandydata).
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Piotr Kwaśniak zgodnie z listąobecności vtyczytywał'
nazwiska radnych, ktorzy oddali swój głos wrzucając do urny.
Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystąliła do |iczenia głosów.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska udzieliła głosu Pani Annie Idzikowskiej Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Za|<ł'adu opieki Zdrowotnej .
Pani Dyrektor na ręce Przewodniczącej rady zł.oŻyła podziękowania radnym oraz Burmistrzowi Miasta
Za pomoc udzieIaną Rawskiemu Szpitalowi.
Zapomoc tę finansowąjak i materialnąw postaci zakupu sprzętu medycznego.



Przewodniczący Komisj i Skrutacyj nej Piotr Kwaśniak przedstawił wyniki głosowania .
W głosowaniu tajnym wybrano następujących ławników do Sądu Rejonowego
w Rawie Mazowieckiej:
- do orzekania w sprawachzzabesu prawa pracy:

l/ Stanisława Feliksa Sikora
- do orzekania w innych sprawach, zvtyŁączeniem spraw zzak'resu prawa pracy:

Il Janusz Stanisław Furmański
2lRyszard Tomasz Gołka
3l Annaldzikowska
4/ Renata Czesława Kamerska
5/ Marek Sipak

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych'

Ad 5. Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie
Mazowieckiej przy ulicy Solidarności.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest sptzedłŻ nieruchomości miejskiej, położonej w obrębie
nr 4 miasta Rawa Mazowieckaprzy ul. Solidarności, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nt 51612 o pow. 98 m2 i przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta na tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
Współwłaściciele działkinr 497 użytkująprzy|egłądo nich działkęnr 5|612, w nviązku
ztymz|oĘ|i wniosek o nabycie wlw dziaŁki w cęlu poprawienia warunków zagospodarowania
swojej nieruchomości i jednocześnie uregulowania istniejącego stanu prawnego.
Działka będąca przedmiotem sprzedazy nie moze zostaó zagospodarowana jako odrębna
nieruchomość w zrviązkuzpowyŻszymzbyciejej w trybie bezprzetatgowym jest zasadne.

opinię Komisji komunalnej przedstawila Barbara Gru5nvaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po doktadnej ana|izie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie sptzeduŻy nieruchomości gruntowej
położonej przy ulicy Solidarności w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GrazynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
sprzedaŻy nieruchomości gruntowej połozonej przy ulicy Solidarnosci w Rawię Mazowieckiej.

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

Ad 6. Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie
Mazowieckiej przy ulicy Księże Domki.

Tęmat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiędziała m.in.
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Przedmiotem projektu uchwały jest sprzedłŻnieruchomości miejskiej, położonej w obrębie
nr 8 miasta Rawa Mazowieckaptzy ul. Księże Domki, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działkanr 2I3 o pow. 773 m2 i przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta na tereny trwałych łąk i trwałych pastwisk. Wnioskodawcy wystryi|i zwnioskiem
o nabycie wlw działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania działekprzy|egłych
nr 2I2 i2I4 stanowiących ich własność.
Działka będąca przedmiotem sptzedaŻy nie moze zostaÓ zagospodarowana jako odrębna
nieruchomo śÓ w związku z powy Ższym zby cte j ej w trybie b ezpr zetat gowym umozliwi
właściwe zago spodarowani e tej działki,

opinię Komisji komunalnej przedstawiła BarbaraGrrywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej andrtzie, wyjaśnieniach Naczęlnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzeduŻy nieruchomości gruntowej
położonej przy ulicy Księże Domki w Rawie Mazowieckiei'

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiŁattęść projektu uchwały w sprawie
sprzedaŻy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Księże Domkiw Rawie Mazowieckiej.

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

Ad 7. oddanie w uĘtkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie komunalne,
położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in'
Przedmiotem projektu uchwały jest nieruchomość oznaczonaw ewidencji gruntów obręb
4 miasta Rawa Mazowiecka jako działkinr 482lI7 o pow. 0,023I hai 482lI9 o pow. 0,0045 ha
i nr 482lI8 o pow. 0,0092 ha, położone na oś. Solidarności w bezpośrednim sąsiedztwie
teręnów będących w użytkowaniu wieczystym Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rawię Mazowieckiej.
Nieruchomości proponuje się oddać w użytkowanie wieczyste w drodzebezprzetargowej
Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, celem poprawienia warunków
zagospodarowania przy|egŁy ch teręnów.
Na działce ozn. nt 482lI8 będącej przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste znajduje
się fragment budynku wielomieszkaniowego wybudowanego ptzez RMSM, który zostanie
pr zekazany ni e o dpłatni e.
W związku z povryŻszym, ze działki
nie mogą zostac zagospodarowane
na|eŻało uznac za zasadny .

będące przedmiotem oddania w uŻytkowanie wieczyste
i zbyte jako samodzielne nieruchomości wniosek tęn

opinię Komisji komunalnej przedstawila BarbaraGrzywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, połozonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.
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Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiłatreść projektu uchwały w sprawie
oddania w uiytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej
w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 8. Nadanie tytułu ,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''.

Za-caBurmistrza Miasta Wojciech Skoczek przedstawił wniosek o nadanie tytułu :Honorowy
obywatel Miasta Rawa Mazowiecka'' Panu Sławomirowi Wierzcholskiemu.
Wniosek zawierał'.,
- dane osobowe kandydata,
- zasługi uzasadniające nadanie tytułu,
- podpisy wnioskodawców,
- listę osób popierających wniosek.
Z- ca Burmistrza powiedział m' in.
Sławomir Wierzcholski to wybitny polski bluesman, harmonijkarz, zał.ozyciel Nocnej Zmiany Bluesa,
Preze s Pol skie go Stowarzyszeni a B lues owę go, dzieruikarz,
od początku istnienia festiwalu Noc Bluesowa jest z nim związany Zarowno w roli prowadzącego
jaki gwiazdy niejednej Nocy w Rawie Mazowieckiej.Poprzez swoje szerokie kontakty w bluesowych
kręgach artysĘcznych Sławek Wierzcholski służy pomocąw nawiązywaniu współpracy z wieloma
zagranicznvmi artystamt, którzy występująna rawskiej scenie podczas festiwalu.
Słuzy pomocąw organizowaniu udziału mediów w festiwalu Noc Bluesowa i promocji tego
wydarzenia w kraju.

Przewodnicząca Rady Miasta podkreśliła, ze podjęcie dzisiejszej uchwały jest konsekwencjąpodjętej
Uchwały Nr VI/57l07 z dnta 3 kwietnia 2007 roku w sprawie ustanowienia tytułu ,,Honorowy
obywatel Miasta Rawa Mazowiecka', i określeniazasad nadawania tlułu przezRadę Miasta.
Uchwała tazostała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie

- nadania tytułu,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''.

Radny Sławomir Stefania zgtoslł' wniosek o zmianę regulaminu nadawania tytułu,,Honorowy
obywatel Miasta Rawa Mazowiecka. Zdaniem radnego przyjęty regulamin pomva|a na każdej sesji
grupie radnych czy Burmistrzowi Miasta zgłosic wniosek o nadanie takiego tytułu.
W związku ztym ten tytuł możemy przyznawać postronnym osobom.
Zdaniem radnego są godniejsze osoby do nadania tytułu niż proponowana na dzisiejszej Sesji.
Radny Wojciech Kubicki podzielił wniosek przedmówcy _ radnego Sławomira Stefaniak.

Przewodnicząca Rady Miasta podkreśliła wielkośó zasług proponowanej osoby do tytułu,,Honorowy
Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka.
Stwierdziła' Ze proponowana uchwała jest wnioskiem dalej idącym i poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie nadania tytułu,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za-8
przeciw -4, wstrzymujący ch - 2.
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Ad 9. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi (rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego -IVEtap).

Informacj ę przedstawiła S karbnik Miasta Jo lanta Witczak.
Powiedziała m.in'
Projekt uchwały dotyczy v,ryraieniazgody przezRadę Miastanaprzyjęcie dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu ochrony Srodowiskaw Łodzi w kwocie 36.327 zł'narewa|oryzację IV etapu rewaloryzacji
Zabytkowego Parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej.
Stosowny wniosek o uzyskanie dofinansowania z Funduszu w wysokości 40oń kosztów całego zadania
złoŻył Burmi strz Miasta.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po Zapoznaniu się z przedł'oŻoną informacją w sprawi e przyjęcia dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rewaloryzację
zabytkowego Parku Miejskiego - IV Etap opiniuje pozytywnie..

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
ptzyjęciadotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego _ IV Etap opiniuje pozytywnie..

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

Ad 10. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu (zakup sprzętu medycznego).

Informacj ę przedstawiła S karbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbąo pomoc
finansowąze strony Miasta na zakup wyposażenia w sprzęt medyczny i aparaturę do nowo
uruchamianej Ewakuacyjnej lzby Przyjęć, w szpitalu.
Izb a ta b ędzie r ea|izow ał' a zadania z zaW esl rato wni ctw a medy czne g o. Aby mo gła w p ełni
funkcjonować musi być wyposaŻona w niezbędną aparaturę medyczną na której zakup
szpital nie dysponuje już odpowiednimi środkami finansowymi.
Burmistrz Miasta wnioskuje do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 30.000 zł' zprzeznaczeniem tych środków na
zakup sprzętu do wyposaŻenialzby Ptzyjęć.
Wnioskowana kwota dotacji ( po uzgodnięniu z Dyrekcją Szpitala) pozwoli nazakup
kardiomonitora' pompy infuzyjnej i aparatu EKG, którę w pierwszej kolejności muszązostaó
zakupione na potrzeb lzby .

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu się zprzedł'ożzonąinformacjąw sprawie udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Rawskiemu nazaktlp sprzętu medycznego opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
udzielenie pomocy f,rnansowej Powiatowi Rawskiemu na zakup sprzętu medycznego.



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

Ad 11. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu (Poradnia Odwykowa).

Informacj ę przedstawiła Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Dotacja celowa zostanie przekazanapowiatowi rawskiemu narzeczPoradni Odwykowej oraz
zapobiegania iZwa|czariaUza|eżmień jako dział'arie wspierające efektywnośó usług świadczonych
dla mieszkańców naszego Miasta w zakresie dostępności terapii uza|eżmien i współuzaleznień
od alkoholu. Miasto nie prowadzi we własnym zakresie takiej poradni, a jest to zadarie własne
jednostek samorządu terytorialnego.

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu się zptzedł'oŻonąinformacjąw sprawie udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Rawskiemu narzeczPoradni Odwykowej opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
udzielęnie pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.

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

Ad 12. Zmiana uchwaĘ w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Informacj ę przed stawiła S karbnik Mi asta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Projekt niniejszej uchwały dotyczy wytazeniazgody przez WysokąRadę na zmniejszenie
z kwoty 600'000 z|. do kwoty 519,440 zł. kredytu bankowego w Banku ochrony Srodowiska
w Łodzi na pokrycie części kosf ów związany ch z modemizacj ą MDK w br.
Róinica w kwocie s0.560 zł' zostanie pokryta z środków własnych budzętu miasta.
Zmniejsry się tym samym o kwotę 80.560 zł' deficyt budzetu miasta planowany w 2007 roku
do pokrycia kredytami bankowymi.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisja budżetu po zapoznaniu się z przedł'oŻoną informacj ą zmiany uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu zvńązanego z modemizacj ą Miej skiego Domu Kultury.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GrłŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Uwag do treści uchwały nie było. t
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało.l{ładnych. g[1
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Ad 13. Zmiana budżetu Miasta na 2007 rok.

Informacj ę przed stawiła S karbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały dotyczy zm|any w uchwale budzetowej na2007 rok w następującym zakresię:
I. Zmiany w planie dochodów budżetu:

I' Dział 700, rozdział 70005 _ zwiększa się o kwotę 260.000 zł. planowane dochody ze
sprzedaiy składników mienia komunalnego, urealnienie wpływów w zwryku ze sprzedaŻą
nieruchomości dokonan ąw ana|izowanym okresie br.
W części opisowej do planu dochodów budzetu miasta na2007 rok w $ 0690 było zapisane
pozyskanie dochodów zoptatztytllłu scalenia ipodziahlnieruchomości przy ul.Katowickiej
na|ezy zmienic na wpłyr'uy z rożmych opłat ale uzyskane ztytllłu scalenia i podziału
nieruchomości przy ul. Jezowskiej.

Z.Dział80I,rozdział 80101' $ 6330 wprowadza się do budietu dotacje celowąz budżetu
WojewództwaŁódzkiego w kwocie 500.000 zł. planowanądo pozyskania na pokrycie części
wydatków związanych z budowąboiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i
boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2.

3.DziaŁ,900,rozdział' 90004's 2440 _ wprowadza się do budzetu dotację w kwocie 36.327 zŁ.
z WFOSiGW w Łodzi przeznaczonąna pokrycie 40 ońkosztów rewaloryzacji Parku
Miejskiego w Rawie Mazowieckiej - etap IV.
II.Zmizny w planie wydatków.

Dział' 600,rozdział' 60016 _ w ramach planowanych środków na remonty dróg miejskich
przenosi się kwotę 44'f00 zł', zp|arlowanych środków na remonty dróg w ramach zlecefid|a
firm zewnętrznychiprzeznacza się tąkwotę na zwiększenie środków na Wynagrodzeniai
pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, gdzie ci pracownicy
wykonająprace remontowe w zakresie naprawy chodników i ciągów pieszych na teręnie
miasta. Taka forma wykonania prac remontowych jest korzystniejsza finansowo dla budzetu
miasta.
Dział757,rozdział.75702 - rwiększa się o kwotę 30.000 zł. planowane wydatki na obsługę
zadłuŻęnia- spłatę odsetek od kredytów i poiyczek zaciryniętych w br. i latach poprzednich.

Dział 801- oświata i wychowanie :
- rozdział.80104 _ wnioskowana kwota 6.400 zł.. dotyczy aviększenia wydatków w
Przedszkolu Nr 5 zgodnie z wystąpieniem Pani Dyrektor. Srodki te są niezbędne na zakup
kosiarki, 4 wózków do przewoŻenia posiłków do sal jadalnychoraz zainstalowanie
monitoringu zevtnęttzne go pomi eszczen piwnicznych.

- rozdztał 801 10 _ zwiększenie wydatków o kwotę 4'000 zł' dotyczy wniosku Pani Dyrektor
Gimnazjum Nr 1 na zakup pianina elektronicznego i szĄ do jego przechowywania.
DoĘchczas szkoła koruystałazuŻyczonego sprzętu ogniska Muzycznego' które w tym roku
szkolnym swój sprzęt muzlazny odebrało ze szkoły. Stąd konieczność zakupu na
wyposźVenie szkoły wielofunkcyjnego pianina elektronicznego, które będzie słuŻyło na
potrzeby impr ez okolicmo ściowych organizowan y ch przez szkołę.

4.Dział.85I'rozdział 851I| _przeznaczasięzbudŻetu miasta kwotę 30.000 ń. jako dotację
dla Powiatu Rawskiego na zakup sprzętu medycznego na wyposaienie EwakuacyjnejIzby
Przyjęć Szpitala Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.



5,Dział85I,rozdział 85154 - w ramach planowanych wydatków narea|izację Miejskiego
Programu Rozwiązywania Problęmów Alkoholowych przęznacza się kwotę 4.000 zł' jako
dotację dla Powiatu Rawskiego na wsparcie finansowe dla Poradni odwykowej z
przęZnaczęnięm na leczenie osób uzaleznionych od alkoholu z terenu naszego miasta.

6, Dział 852 _ Pomoc społecma
- rozdział.85219 _ na wniosek Dyrektora MoPS dokonuje się zmiany w planie wydatków
oŚrodka poprzezprzesuniecie oszczędności w wynagrodzeniach osobowych (zmiana formy
zatrudnienia informatyka z umowy o pracę na umowę z ftrmą oszczędnoś ci z tytlilu zwolnień
lekarskich, mniejsze wynagrodzenie nowego dyrektora) na pokrycie niezbędnych wydatków
biezących-kwota 18.000 zł.m,in,nazakup materiałów, opłaty zaczynsz,zakw usług
informatyc zny ch, opłaty za usługi tel efoniczne.
Ponadto przenosi się 12.000 zł, do rozdziału85228 _ na wynagrodzenia dla opiekunek
socjalnych
- rozdział' 85228 - zwiększa się o kwotę 18.530 zł' vtynagrodzenia osobowe w usługach
opiekuńczychw zvviązku z koniecmościąwypłaty nieplanowanych w budżecię odpraw
rentowych dla dwóch opiekunek.

1 . Dział 900, rozdział 90004 _ zwiększa się o kwotę 36.3f7 zł. wydatki na zie|enĘ.
rcwa|otyzacje zabytkowego Parku Miejskiego - etap IV, środki pochodząz dotacjiz
WFOSiGW w Łodzi.

8.Dział92I,rozdział92109 _ na wniosek Dyrektora MDK mviększa się o kwotę 22'000 Zł'
dotacje dla instytucji kultury.
Zwiększenie dotacji wynika m.in. z konieczności zatrudnienia w MDK portiera. Budynek
MDK zracji pełnionych funkcji pozostaje otwarty dla mieszkańców miasta przęzcały dzieil
do póznych godzin wieczomych. Zaobserwowano juz niestety dewastacje w toaletach stąd
konieczność zatrudnienia osoby, która będzie pomocna w ochronie budynku w godzinach
popołudniolvych.
Ponadto zwiększa się dotację dla MDK na wykonanie koncepcji i dokumentacji
zagospodarowania terenu wokół budynku domu kultury'

II. Zmiany w planie wydatków zadafi inwesĘcyjnych na 2007 rok:

DZIAŁ 600 TRANSPoRT I ŁĄCZNOŚC
Rozdział' 60016 - Drogi publiczne gminne
1. opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie strefy przemysłowej
,,Skierniewicka" - II etap
Plan _ 30.000 zł
Zmniejszenie _ 30.000 zł
Plan po zmianach - 0

Na dzisiejszym etapie zagospodarowania strefy przemysłowej ,,Skierniewicka'' nie zachodzi
pilna potrzeba projektowania dalszych odcinków dróg. okazało się bowiem, że kolejny
inwestor, który zainwęstował w strefie wybrał działkęprzy istniejącej, wybudowanej 3 |ata
temu ul. Miodowej.
2.Budowa parkingu ul. Ks. Skorupki
Plan _ 30.000 zł



Zmniej szenie_ f8, 5 00 zł
Plan po zmianach _I.500 zł
Przy ul. Skorupki, w ramach remontów dróg wykonano zatokę parkingowąna 10
samochodów, płatność nastąpiła z oszczędności środków planowanych na remonty dróg
miejskich w dzia|ę 600,rozdziale 60016.

Kwota |.500 zł wykorzystanazostał.a na opracowanie mapy d/c projektowych.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika w ul. Polnej
Plan _ 10.000 zł
Zwiększenię - 10.000 zł
Plan po zmianach_f0.000 zł

Zwiększenie środków nato zadanie związane jestzzamiaremposzerzenia zakresu
dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Polnej o projekt budowy trzechbocznych,
''ślepych'' uliczek. Wykonanie dokumentacji w takim zakresię umożliwiłoby realizację tego
kompleksowego projektu w przyszłym roku.

4. opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ulic Gąsiorowskiego i
Lenartowrcza
Plan - 0
Zwiększenie - 60.000 zł
Plan po zmtanach_ 60'000 zł

obie ulice posiadająnierówną i zniszczonąnawierzchnięze zbrojonych płyt aiurowych typu
,jumba''. Istnieje potrzeba wymiany tej nawierzchni na nową spełniającądzisiejsze
standardy. opracowanie dokumentacji projektowej jeszcze w tym roku ułatwi planowanie
tych inwestycji na rokprzyszły.

DZIAŁ 801 - oŚwIATA I WYCHoWANIE
Rozdział 80101 _ Szkoły podstawowe
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej nr 2 wraz z
biemią lekkoatletyczną.
Plan - 0
Zwiększenie _ f40.000 zł
Plan po zmianach_f40.000 zł'.
Budowę boiska wprowadza się do planu zadan inwestycyjnych w związkuz mozliwością
pozyskania na ten cel środków zbudietu WojewództwaŁódzkiego. w celu pozyskania tych
środków złoiono odpowiedni wniosek wUrzędzie Marszałkowskim w Łodzi'

DZIAŁ 900 GoSPODARKA KOMUNALNA I OCHRoNA ŚnooowIsr
Rozdział' 90095 - Pozostała działalność

1. odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mmm i dł.410 m od firmy
Quick Mix
Plan _ 122.000 zł
Zmniejszenie _ 12.000 ń
Plan po zmtatach_ 110.000 zł.

2. odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mmm i dł.330 m od firmy MGL
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Plan _ 90.000 zł
Zwiększenie - 10.000 zt
Plan po zmianach_ 100.000 zł.

3. odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mmm i dt.320 m od firmy FAM
Plan _ 80.000 zł
Zmniejszenię - 37 '000 z]
Plan po zmiarnch_ 43.000 zł.

Zgodnie zwcześniejszymi ustaleniami ilw firmy wybudowały zawłasne środki ptzyŁącza
wodociągowe do swoich zakładów przemysłowych. W myślporozumień jakie miasto zawatło
zktzdymzĘchinwestorów, po wybudowaniu przyŁączy miasto odkupuje jeza50ońtch

wartości i tym samym stają się one częściąmiejskiej sieci wodociągowej.
Ponieważ Zrranę sąjuż koszty budowy wszystkich odcinków wodociągowych, połowa ich
wartości wyniesie odpowiednio :
Firma Quick Mix - 110.000 zł
Firma MGL _99.000 zł
Firma FAM _ 4f.500 zł
W momencie uchwalania budzetu Miasta w imieniu inwestora występowałaftrma MAGO -

udziałowiec firmy MGL. obecnie jedynym właścicielem wodociągu jest firma MGL. W
rwiązku z p owy Ższym zrnianie ule ga ty tuł. zadania, który przyj muj e nową nazwę :
odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dł.330 m od firmy MGL.

III. Na wniosek Dyrektora oSiR dokonuje się zmian w planie przychodów i planie wydatków
ośrodka Sportu i Rekreacji . Zwiększa się o kwotę 15.000 ń. p|anowarte przychody z opłat
dzieriavtnych i zwiększa się o tąkwotę planowane wydatki na pokrycie zwiększonych
kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraznazatrudnienie pracowników w ramach robót
interwencyj nych oraz zatrudnienię na Yo etatu radcy prawnego.

IV. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Funduszu ochrony Środowiska
poptzęz zwiększenie wpłyr,vów o kwotę 70.000 zŁ. ztyt,ilu opłat i kar i przezrtacza sięte
śro dki na zadania z zal<r ę su wspierani a pr zy j azny ch dl a śro dowi ska no śników ener gii.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla_ przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu się z przedł.oŻottązmianabudzetu miasta na 2007 rok
opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany budzetu na2007 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniuzostał'aprzyjętawiększoŚciągłosów. Głosowało 14 radnych,za_ lI,
wstrzymujących - 3.

Ad 14. Wyposażenie w majątek Miejskiego Domu Kultury.

Informacj ę przedstawiła Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
W miesiącu maju br. zakończono rea|izacjęzadaniapn. ,,Modernizacjębudynku Miejskiego
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Domu Kultury'' . W związku z powyższymprzekazuje się nakłady inwestycyjne wydatkowane
nato zadartie, a w powstały w wyniku modernizacji majątek wyposaia się Miejski Domu Kultury.

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr Irla- przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu się z przedłoŻonąinformacja w sprawie wyposażenia w majątek
Miejskiego Domu Kultury opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
wyposażenia w majątek jednostki organizacyjnej _ Miejskiego Domu Kultury.

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

Ad 15. Skarga Wojewody Łódzkiego na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia Regulaminów
korrystaniazbary rekreacyjno-sportowej ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
w Rawie Mazowieckiej.

Sekretarz Miasta Jolanta Makowska poinformowała, ie w zvviązku z zł'oionąskargą przęz
Wojewodę Łódzkiego na uchwałę nrYII|67l07 Rady Miasta Rawa Mazowieckaz dna27 kwietnia
2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminów korzystaniazbazy rekreacyjno- sportowej ośrodka
Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej na|eŻy ustalić pełnomocnictwo
dla BurmistrzaMiasta w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miasta
przed Sądem Administracyjnym w Łodzi,

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
pełnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 16. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj przedstawił informację w sprawie złoŻonych oświadczeń
maj ątkowy ch za rok 2006 pracowników samorządowych. Poinformował, Że w ptzedłożonych
oświadczeniach majątkowych nie stwierdził nieprawidłowości. oświadczeniazłoŻone zostały
w terminie do 30 kwietnia 2007.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformował'a, Że zgodnie z art.24 h ust.l ustawy z dnia 8
malca 1990r. o samorządzie gminnym w terminie do 30 kwietnia 2007r. ńożryło
oświadczenia majątkowe l 5 radnych:
W analizowanych oŚwiadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, WojewodaŁódzki Pani Helena Pietraszkiewicz
przesł.ała informację w sprawie oświadczeń majątkowych:
- Burmistrza Miasta _ po analizie w oświadczeniu stwierdzono niewłaściwe dane w pktkcie VIII
oraz części B. Burmistrz Miasta osobiście przekazał korektę do oświadczenia. oświadczęnie
zostało ztoŻone w terminie.
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- Przewodniczącej Rady _ po ana|izie oświadczenie zostało prawidłowo wypełnione i w terminie
przekazane.

Ad 17. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy międry sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmi strz Eugeniusz Góraj .
Powiedział m.in.
Informacja zawiera okres od29 sierpnia 2007 r. do 9 patŹdziernika 2007r.
W tym okresie w kazdą środę przyjętych zostało 32 interesantów,
Problematyka to: mieszkania, drogi, wycinka drzew, pomoc społeczna, praca, mandaty, podwyzki
płac, kluby sportowe, chodniki w mieście
W tym okresie uczestniczyłem:
- spotkaniu ze Starostą Rawskim,
- w spotkaniu z posłem Arturem ostrowskim
- w spotkaniu z V-ce Marszałkiem WojewództwaŁódzkiego.
- w spotkaniu z Burmistrzem Łowicza,
. w spotkaniu w Łódzkiej Strefie Ekonomicmej,
- w otwarciuNZOZ -Verbena
- w omówieniu kontroli NIK

Ad. 18. Interpelacjerzapytania i wolne wnioski.

Radny Sławomir Stefaniak rvtrocił' sięzzapytaniem, czy w zwią7ku ze zb|izającymi się
wyborami lokale wyborcze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Sekretarz Miasta Jolanta Makowska odpowiadając potwierdziła, Że lokale wyborcze są
dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor Katarzyna Urbańska zwróc1ła się z apelem do Rady Miasta aby w projekcie budzetu
na 2008 rok zaplanowaó środki na remont Szkoły Podstawowej Nr l ( dach, oddzielenie
Szkoły Podstawowej od Gimnazjum).
Ponadto mwociła się z apelem o pomoc finansowa dla chorego dziecka_ucznia SzkoĘ
Podstawowej Nr 1.

Radny Sławomir Stefaniak w odpowiedzinaapel Dyrektor zgłosił przekazarie swojej diety
zaposiedzenie Rady dla dziecka.

Przewodnicząca Komisji Komunalnej poinformowała Radę o spotkaniu Komisji z
przedstawicielami kupców na targowisku przy ulicy Mickiewicza,
Ustalenia zostały ptzekazane Burmistrzowi Miasta. Dotyczyły miedzy innymi: braku
regulaminu targowiska, parkowania samochodów na targowisku.

Radny Sławomir Stefaniak uwaŻa, Że z opinii Komisji Komunalnej nic nie wynika a problem
narasta dalej.

PanKrzysztof Janeczek _ radny Powiatu Rawskiego twrócił. uwagę nazbfi huczne otwarcie
targowiska przy ulicy Reymonta przezwłaściciela Pana Stefańskiego. Kupcy z targowiska
przy ulicy Mickiewicza uweżają że otwarcie w tym wydaniu było przesadą.
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Sławomir Tabaczyitski przedstawił projekt uchwały zgłoszony ptzęz 6 radnych:
1.Sławomir Tabaczyński
2. Piotr Kwaśniak
3. Michał Sowik
4.Małgotzata Rudniak
5. Wojciech Kubicki
6. Sławomir Stefaniak.
w sprawie nniany Statutu Miasta Rawa Mazowiecka .

Radny Piotr Kwaśniak zwracał uwagę ponownie o problemie wałęsających się psów na
osiedlu Zanlkowa Wola. Dodał, ietenproblem w zasadzie dotyczy całego Miasta.
Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakończerue obrad X Sesji Rady
Miasta.
Sesja trwała od godz. 15oo do 19 
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