
PRoToKoŁ
z obrad XMesji Rady Miasta

zdnia 18 grudnia2007 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło 13
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu
Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta ' zaproszęni przedstawiciele zaHadów
pracy i organizacji.
Nieobecni radni usprawiedliwieni :
1. Marian Janowski

obrady otworzyła Przewodnicząca Rady MiastaGtuŻyna Dębska, która powitałazaproszonych
gości, publiczność oraz wszystkich radnych.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska poinformowała, Że obęcnie Rada liczy 14 radnych.
odszedł od nas Nasz Kolega - V-ce Przewodniczący Rady Stanisław Rosiak. Poprosiła o uczczenie
Jego pamięci minutą ciszy.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, Że radni otrzymali proponowany porządek.
Zwrociła się z zapytaniem, czy są uwagi do przedłoŻonego porządku obrad.
Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj zvnócił się z prośbąo wycofanie z porządku obrad puŃtu 9
,, Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej''
Uzasadniając wyjaśniat' Ze proponowany projekt uchwały będzie jeszcze poddany dodatkowej
analrizie i w pózniejszym terminie przedłożony Wysokiej Radzie. Temat nie był omawiany na
posiedzeniach Komisj i.
Uwag do propozycji Burmistrzanie było. Propozycjawycofania pkt. 9 zporządku obrad w
gło sowaniu zo staŁ przyjęty j edno głośnie.
Porządek obrad po naniesionych poprawkach w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało
13 radnych) wnastępującym brzmieniu:
l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2, Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.
4. SprzeduŻ nieruchomości gruntowej' stanowiącej mienie komunalne, połozonej

w Rawie MazowieckiĄ przy ulicy Zeromskiego.
5. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

wŁodzi w 2008 roku.
6' Zmianabudżetu Miasta na2007 rok'
7. Zmianauchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu gminy.
8. Wyrazenie opinii dotyczącej likwidacji Poradni okulistycznej Samodzielnego Publicznego

Zakadu opieki Zdrowotnej w Rudzie Sląskiej.
9. Zmiana uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społec,znego z siedzibąw Rawie
Mazowieckiej.

10. Wyposazenie w majątek zakładu budżetowego.
1 1. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady zaf007 tok oraz przedłoŻenie planów

na 2008 rok.



12. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Zakonczenie obrad

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad XIII Sesji Rady Miasta został' przyjęty w głosowaniu większością głosów.
Głosowało 12 radnych, Zd_ 10, wstrzymujących - 2.

Ad 4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej
w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Zeromskiego.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest sprzedaż nieruchomości miejskiej, połozonej w obrębie 7
miasta Rawa Mazowiecka p:zy ul. Zeromskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działkanr 697 o pow. 138 m,. ZakJad Energetyczny Łódź-Teren S.A. wystąpił z wnioskiem
o nabycie prawa własności do działki pod budowę stacji transformatorowej mającej zasi|ać
powstające osiedle Tatar III.
Wydzielona działka pod budowę stacji transformatorowej będzie ptzęznaczona na rea|izację
vrządzeń infrastruktury technicznej na tym osiedlu. W zwią7ku zpowyżtszym sprzedaŻwlw
działki może być zwolniona z obowiąpkuzbyciaw drodze przetargu'

opinię Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicząc^
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej arn|izie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzeduŻy nieruchomości gruntowej,
stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Zeromskiego.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GtatŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
sprzedazy nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie
Mazowieckiej przy ulicy Zeromskiego.

Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało |2 radnych.

Ad 5. Prryjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w 2008 roku.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały dotyczy w1łraŻeniazgody przęzRadę Miastanaprzyjęcie dotacji Z WFoŚiGW
wŁodzi w kwocie 924.000 zł'narcaIizację kolejnego etapu prac remontowych zbiomika DOLNA
w Rawie Mazowieckiej.
Stosowny wniosek o uzyskanie dofinansowania z Funduszu w wysokości 80oń kosfów całego zadania
złoŻył Burmistrz Miasta. Wniosek uzyskał pozytywną decyzjęZarządu Funduszu, który przeznaczony
na dofinansowanie tego zadania w 2008 roku kwotę 924'000 zł'
Podjęta uchwała upoważni Burmistrza Miasta do podpisania stosownej umowy zZaruądem Funduszu.



opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po zapoznarliu się z przedłoŻonąinformacją w sprawie przyjęcia dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wŁodzi opiniuje
pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przęwodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało |2 radnych.

Ad 6. Zmiana budżetu Miasta na 2007 rok.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały dotyczy korekty w planie dochodów i wydatków budzetu Miasta na2007 rok.
I. Zmiana w planie dochodów doĘczy:
I. działu750,rozdział75023 _ w związku z przeniesieniem zkonta sum depozytowych na konto
dochodów budzetu środków pozostałychztoz|iczenia inwestycji z|at ubiegłych, zwiększa się
o kwotę 50.000 zł'p|an dochodów roŻnych w tym rozdzia|ę.
2. działu 7 56 _ rozdział. 7 56|5 _ zvttększa się o kwotę 24.000 zł planowane dochody budżetu
z Ętułu dotacji z PEFRON rekompensującej utracone dochody budŹetu w zwirykuz ustawowym
zwolnięniemzakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości,
- rozdział756|6 _ zwiększa się o kwotę 55.000 zł planowane dochody z podatku od czynności
cywilno-prawnych
- rozdział'7562| - zmnĄsza się o kwotę 131.356 zł planowane dochody Miasta ztytllłu udziałów w
podatku dochodowym od osób ftzycznych. Korekta planu zgodnie zuwagąskierowana prze RIo,
chociłŻ faktycznie wpływy dochodów budzetu ztego podatku będąznaczniewyisze niż podane w
pierwszej informacji Ministra Finansów.
3.Dział759,rozdział 7580l _ zwiększenie o kwotę 3.073 zł subwencji oświatowej ,w zwirykuze
zł'oŻonymprzez miasto wnioskiem w sprawie rekompensaty części środków wypłacanychzbudietu
w związku zart.20 ustawy Karta nauczyciela.

II. Zmiany w planie wydatków:
I.Dział.750,rozdział75022 _ zwiększenie o kwotę 5.000 zł.wydatków związanychzvtypłata diet
radnym Rady Miasta do końca Br.
- rozdział.75023 _ przenosi się o kwotę 60.000 zł planowanych wydatków na zakup samochodu typu
BUS dla potrzeb MDK do działu 92I, rozdziaŁ 92|09. Z wyjaśnień uzyskanych podczas szkolenia
oraz interpretacji przepisów ztej materii wynika, zę moi|iwejest sfinansowanie w ramach dotacji
podmiotowych uzyskanychzbudzetu przez instytucje kultury równieŻzakupów inwestycyjnych jeśli
Sąone niezbędne tej instytucji do prowadzenia statutowej działalności.W związku z tym MDK
moŻe dokonaó zakupu niezbędnego samochodu bezpośrednio z dotacji uzyskanej zbudietu Miasta.
Z.Dział758,rozdział758|8 _ zmniejszenie o kwotę 14.283 zł rezerwę ogólnąbudzefu w związku
z jej rczdysponowaniem na niezbędne wydatki w niniejszej korekcie planu wydatków.
3.Dział.80I,rozdział 80101 - przeniesienie kwoty oszczędności na pochodnych od wynagrodzenna
wniosek Dyrektora SP Nr 1 na pokrycie niezbędnych wydatków biezących9 m.in. zakup wykładzin do
stołówki' do dwóch sal lekcyjnych oraz pomieszczenia administracyjnego). oszczędności powstały
głównie w wyniku pobierania zasiłków macierzyńskichprzez dwie osoby.



tj

. rozdziaŁ 80110 - oszczędności na wynagrodzeniach w Gimnazjum Nr 2 ( niewykorzystano
planowanych środków na zastępstwa płatne) kwota 5.000 zł. nawniosek Dyrektora Szkoły
ptzeznaczonazostńaby na zakup i zainstalowanie nowej bramy wjazdowej na teren Gimnazjum i
Szkoły Podstawowej.
4 , Dział 852, tozdział. 85f28 _ środki w kwocie 7.000 zł stanowią oszczędnoŚci na wynagrodzeniach
osobowych ( w ramach dotacji celowej zbvdzętupanstwa) powstałe w wyniku długotrwałych
zwolnień lekarskich dwóch pracowników w ramach usług opiekuńczych.
Na wniosek Dyrektora MoPS środki te mogłyby zostać przeznaczone na zakup niezbędnego
doposazenia w sprzęt komputerow wruzzoprogramowaniem oruzzakup rowerów dla opiekunek
pracujących w terenie.
S'Dział9OO,rozdział'90002 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zt'niezbędnąna
pokrycie opłat notarialnych w zwią.zku z wniesieniem aportu do jednoosobowej spółki Miasta Rawa
Mazowiecka spółki z o.o. pn. Zald'ad Gospodarki odpadami.
6,Dział92|,rozdziała9fl}9 _ zwiększenie o kwotę 60'000 zł' dotacji podmiotowej dla Miejskiego
Domu Kultury zprzeznaczeniemtych środków na zakup samochodu typu BUS.

III. Na wniosek Dyrektora oSiR dokonuje się zmian w planie przychodów i planie wydatków
ośrodka Sportu i Rekreacji , Zwiększa się o kwotę 35.000 zł planowane przychody z opłat
dzierŻavtnych i pozostałych przychodów i zwiększa się o ta kwotę planowane wydatki na pokrycie
biezących kosztów działalności oSiR ( m.in. na remont elektrowni wodnej, zakup komputerów,
zakup olej u opałowe go).

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu się z przedŁoŻoną informacjąw sprawie zmiarty budzetu na
f007 rok opiniuj e pozytywnie.

Innych wniosków nie było'
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiarty budzetu naf007 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowan iu została przyjęŁa jedno głośnie. Głosowało 1 2 radnych.

Ad 7. Zmiana uchwaĘ w sprawie zasadwynajmowania lokali wchodzących w sk|ad
mieszkaniowego zasobu gminy.

Temat referował Naczęlnik V/ydziału Gospodarki Komunalnej - Artur Piotrowski.
Powiedział m.in.
W uchwale Nr XLII/38 612002 r. Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej z dnia
19 lutego 2OO2 roku w $ 9 pkt.ZbyŁ zawatty okres jednego roku na który moŻebyĆ
spisywania umowa najmu lokalu socjalnego.
Zwiększenię do trzech lat okresu zawieraniaumowy urealni okres oczekiwania na inny rcdzĄ
mieszkania, jak równiez funkcjonowanie zarówno zarządcy budynków jak i Urzędu.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodniczącl

komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mięszkaniowego Zasobu gminy.



Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych.

Ad 8. Wyrażenie opinii dotyczącej likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej.

Temat ręferowała Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziała m.in.
|JrządMiasta Ruda ŚĘska poinformował Nas o likwidacji Poradni okulistycznej Samodzielnego
Publicznego ZaMadu opieki Zdrowotnej z siedzibąprzy ulicy Lipowej 2.
Poradnia ta świadczyła usługi dla mieszkańców naszego Miasta, dlatego tez Rada Miasta zgodnie
z ustawą o zaŁJadach opieki zdrowotnej winna wydaó opinie w sprawie projektu uchwały Rady Miasta
Ruda Śląska w Sprawie likwidacji Poradni okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zal<ładlopieki
Zdrowotnej.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
likwidacji Poradni okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych.

Ad 9. Zmiana uchwaĘ w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Rawie
Mazowieckiej.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak'
Powiedziała m.in.
W dniu 28.08.2007 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę o pokryciu straty
finansowej w kwocie 3I7,126,25 zł. stanowiącej ujemny wynik finansowy spółki z oo.
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego za2006 rok,
Uchwała ta został'a:uznanaprzez organ nadzoru Wojewody Łódzkiego za zgodązprawem.
Jednak przed dokonaniem wydatku zbudietll miasta Burmistrz Miasta zv'"rócił sięz
zapytaniem do Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi czy zbudŻetu miasta moŻę zostać
poniesiony wydatek na ten cel.
Zu'wagi na fakt, iż RIo w ostatnim miesiącu roku musi wydawać opinie w zakresie duzej
iloŚó terminowych spraw : uchwały podatkowe, projekty budżetów, nie mamy gwarancji
uzyskania opinii co do pokrycia straty RTBS przed ostatnią sesją Rady Miasta w br.
W projekcie niniejszej uchwały proponuje się skreślenie zapisu dotyczącego pokrycia tej
straty w IV br., a pozostawienie mozliwości sfinansowania straty w terminie póżniejszym
( w roku 2008 ) po uzyskaniu stosownej opinii w sprawie.

W tym punkcie przybył. radny Edward Mazurek.



opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu po Zapoznaniu się zprzedłoŻoną informacjąw sprawie zmiarry uchwały
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Spółki z ograniczonąodpowiedzialnością
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibąw Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
pokryci a uj emne go wyniku fi nansowe go Spółki z o gr aniczoną odpowiedzialno ścią Rawskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznęgo z siedzibąw Rawie Mazowieckiej.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych, za -I2,
wstrzymujących _ 1.

Ad 11. Wyposażenie w majątek zakładu budżetowego.

Temat referował Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji
Europej skich Paweł Pietkiewicz.
Powiedział m.in.
Urząd Miasta nie prowadzibieŻącej eksploatacji i remontów sieci kana|izacyjnych i
wodociągowych j ak i innych urządzen komunalnych.
Wybudowanąsieó przekazuje się Zakładowi Gospodarki Komunalnej, który posiada fachową
kadrę i sprzęt do obsługi.
Dotyczy:

l.Urządzeniakana|izacji sanitarnej w ul. Wałowskiej o wartości - 19.500 zł
2.Urządzenia sieci wodociągowej w ul. Paska o wartości _ 34I.700,85 zł'
3.Urządzenia kanalizacji deszczowej w osiedlu Solidarności o wartoŚci - 314.024'95 zł
 .Urządzenia sieci wodociągowej do firmy Quick Mix o wartości I09'804,59 zł.
5.Urządzenia sieci wodociągowej do firmy MGL o wartości 99.000 zł
6.Urządzenia sieci wodociągowej do firmy FAM Cynkowanie ogniowe o wartości 42.090 zł'

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej analizie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskich opiniuje pozytywnie projekt uchwały
w sprawie wyposazenia w majątek zakładu budzetowego.
Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
wyposazenia w majątek zakładu budzetowego'

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

Ad 11. Sprawozdaniez pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady za2007 rokoraz przedłożenie
planów na 2008 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła sprawozdanię zrea|izacji planu
pracy 2a2007 rok.
Plan pracy na2007 rok został w pełni wykonany przez Radę Miasta .



w f001 roku Rada obradowała II razy, w miesiącu styczniu radny Wojciech Skoczek wniósł
o wygaśniecie mandatu' od stycznia do 27 kwietnia Rada obradowała w składzie 14
osobowym. od miesiąca czerwca bez V-ce Przewodniczącego Rady Miasta.
Uchwalono 104 uchwały plus z dzisiejszych obrad 7 uchwał.
Następnie przedstawiła proponowany plan pracy na 2008 rok.

Lp. Miesiąc Temat Odpowiedzialny za
Drzvqotowanie materiału

1 styczeń Uchwalenie budietu miasta na 2008 rok
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Miasta
Wieloletni Plan Inwestycyj ny

Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
Wydział Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i
Intesraci i Europei skiei

2. matzec Aktualizacj a Planu Rozwoj u Lokalnego Wydział Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i
Intesracii Eurooei skiei

J . kwiecień Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2007
opinia Komisj i Rewizyjnej dotycząca
sprawozdania z wykonania budzetu za rok
2007
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Miasta
Przystąpienie do kolejnej zmiany planu
zagospodarowania przestrzewtego miasta
Zmiana planu zago spodarowania
przestrzenneso miasta

Skarbnik Miasta

Komisja Rewizyjna

Sekretarz Miasta
Wydział Gospodarki
Terenami

Wydział Gospodarki
Terenami

4. czerwiec Zmianv w budżec e mrasta Skarbnik Miasta
5. sierpień Informacja o wykonaniu budzetu miastaza

I półrocze 2008r.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Miasta
Informacja o przygotowaniach do nowego
roku szkolneso

Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
W y dział' o światy, Kultury,
Zdrowiai Sportu

6 . wTzesren Zmiarry w budzecie miasta
Zatwierdzenie kolej nej zmiany planu
zaqospodarowania przestrzennego miasta

Skarbnik Miasta
Wydział Gospodarki
Terenami

7. puŹdzienik Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Zmiany w budzecie miasta

Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta

8 listopad Wysokość podatków lokalnych na 2009
rok
Zmiany w budzecie miasta

Skarbnik Miasta
Skarbnik Miasta

9. grudzień Plan pracy Rady i komisji Rady na 2009
rok
Sprawozdanie z rcalizacji planu pracy
przez Komisje Rady
Zmiany w budżecie miasta

Skarbnik Miasta
Wydział Gospodarki
Terenami



Zatwierdzenie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zago spodarowania przestrzenrte go miasta
Rawa Mazowiecka

Radny Wojciech Kubicki zgłosił wniosek aby w planie pracy jedną z Sesji w maju lub
czerwcu poświęció sprawie sportu w mieście.
Radny Sławomir Stefaniak zwrocił' uwagę' iep|anpracy zawieratematy wynikające zustary,
natomiast powinniŚmy wprowadzić, tematy takie jak: oświata, sport czy bezpieczeństwo
w mieście.
Radny Zbigniew Tuszyński Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego zgłosił
wniosek o wprowadzenie w miesiącu maju tematu,,ocena stanu bezpieczeństwa w mieście''
z udziałem Starzy Miej skiej, Policj i.
Radny Michał Sowik zgłosił wniosek aby tematem obrad Rady była informacja o budownictwie
socjalnym i stanie zasobu mieszkań socjalnych w mieście.
Przęwodnic ząca Rady po ddała po d gło sowanie kolej no propozycj e :

1. Aby w planie pracy umieścić sprawę sportu w mieście. Wniosek zostałprzyjęty
jednogłośnie, głosowało 1 3 radnych.

2. Aby w planie pracy umieścić temat,, ocena stanu bezpieczeństwa w mieście''. Wniosek
został' przyjęty jednogłośnie, głosowało 13 radnych.

3. Aby w planie pracy umieścić tęmat,, Budownictwo socjalne i stan zasobu mieszkań
socjalnych w mieście. Wniosek zosta| przyjęty jednogłośnie, głosowało l3 radnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie plan pracy Rady Miastana}}}8 rokz
uwzględnieniem zaproponowanych zmian. Plan pracy w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie,

Przewodnicząca Komisji Komunalnej Barbara GrnJwaczewska przedstawiła sprawozdanie
zrealtzacji planu pracy orazplan pracy na 2008 rok.

Komisja Komunalna w 2007 roku odbyła 12 posiedzei,w tym 8 posiedzeń do zaopiniowania
tematów obrad Rady oraz 4 posiedzenia zgodnie z planem pracy.
od miesiąca czerwca Komisja pracowała w niepełnym składzie zuwagi na chorobę radnego
Stanisława Rosiaka _ członka komisji.
Realizując plan pracy Komisja dokonała:
- przeglądu obiektów komunalnych,
. przeglądu dróg lokalnych i osiedlowych w mieście,
- dokonała oceny zieleni miejskiej,
. zapoznaŁasięzprzebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w miescie,
- do ko nała analizy fu nkcj o now ania zakładu Go sp o darki Komunalnej
- dokonała przeglądu Oczyszczalni Scieków, Wysypiska Smieci i Ujęcia Wody.
- dokonała przeglądu kotłowni zaŁJadu Energetyki Cieplnej w Rawie Mazowieckiej ( na osiedlu
Zankowa Wola oraz Solidarności.
Komisj a stwierdziła,że obiekty funkcj onuj ą prawidłowo.

Plan pracy Komisji na 2008 rok.
1. opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresię dziaŁania

Komisji ( na bieząco).
Z,Rozpatrywanię spraw wpływających do Komisji i projektów uchwał wynikających

z przedmiotu działania Komisji ( na bieżąco).
3. Wyjazdowe posiedzenie Komisji w celu wykonania oceny dróg lokalnych

i osiedlowych - marzęc



4.Przeg|ąd i ocena zieleni miejskiej - maj.
5. Przegląd oSiR pod względem przygotowania do sezonu letniego - czerwiec
6 . P rzeg|ąd obiektów komunalnych :

- składowisko odpadów w Pukaninie - lipiec
7 ' Zapoznanie się z przebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w mieścię - wrzesięń.
8. omówienie projektu budzetu miasta na2009 rok w zakresie dotyczącym

komisji - listopad.
9. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2009 - grudzien.

10. Sprawozdanie z ptacy Komisji za2008 rok - grudzień.

Przewodniczący Komisji Budżetu Piotr Irla przedstawił sprawozdaniezrea|izacji planu
pracy Komisji oraz plan pracy Komisji na 2008 rok

Komisja Budżetu odbyła 8 posiedzeń do zaopiniowania tematów posiedzeń Rady Miasta .
od miesiąca stycznia do czerwca pracowała w składzie trzy osobowym.
Rezygnacja w miesiącu styczniu człorka Wojciecha Skoczka ' wybór członka Bernarda Sujki
w miesiącu czerwcu.

Plan pracy Komi sj i Budietu został' zt ealizow any .
Komisja opiniowała materiały wnoszone pod obrady Rady Miasta dotyczące zakresu
działanta Komisji.
Dokonała głębokiej ana|izy przedłoŻonego budzetu na 2007 rok.
Rozpatrywała splawy zgł'oszone do Komisji wynikające zprzedmiotu działania komisji .
Na bieżąco ana|izowała wnoszone zm|any do budżetu Miasta w roku 2007 .
Plan pracy na 2008 rok.
1. Praca nad projektem budżetu - styczen

f . Zapoznanie się z wnioskami poszczegó|nych Komisji i wypracowanie
opinii w zakresie projektu budżetu na rok 2008 - |uĘ,marzec

3. ocena wykonania budzetu miasta zarok2007 - marzęc
4' Rozpatrywanie bieiących zmian w budzecie miasta w roku 2008 - praca ciryła
5. Wyrażenie opinii w sprawie wykonania budzetu zalpółrocze roku 2008 - sierpień - wrzesień
6. Wstępna ana|iza projektu budzetu miasta na 2009 rok.

omówienie załozeń budzetowych - patŻdziernik - listopad
7 ' Zaopiniowanie zmtanw układzie wykonawczymbudŻetu roku bieżącego - grudzien
8. Przyjęcie planu pracy komisji na2009 rok - grudzień
9. Sprawozdanie zpracy Komisji Budzetu za2008 rok -'grudzień

Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Zbigniew Tusryński
przedstawił sprawozdanie z realrlzacji planu pracy Komisji oraz plan pracy na 2008 rok.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego realizując plan pracy na2007 tok
zatwierdzony przez Wysoką Radę współdziała|a w zakresie ochrony porządku
publicznego z KomendąPowiatowąPolicji, StrażąMiejską MiejskąKomisja Rozwiązywania
Problęmów Alkoholowych.
Na bieżąco dokonywane były ocęny stanu bezpieczeństwa ładu i porządku oraz oryanizacji
i zabezpieczenia imprez masowych czy prowadzonych akcjach wpływających na poprawę
b ezpieczeitstwa publi c znę go,
Komisja pozytywnie ocenia współpracę i dziaŁaniaprewencyjne podejmowane przez Słuzby
B ezpieczeitstwa Nasze go Miasta.



W okresie sprawozdawczym odbyła 13 posiedzeń , w tym 9 posiedzeń w celu opiniowania
materiałów na sesję.
Cztery posiedzenia zgodnie zplanem pracy w tym:
- dwa posiedzenie wyjazdowe wspólnie zwładzami miasta, przedstawicielem Policji i Strazy

Miejskiej
- jedno wspólne z Komisją oświaty
We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli przedstawicięle władz miasta.
Posiedzenia Komisji nie zawęŻaŁy się do punktów przedstawionych w planie pracy na rok 2007,
były poszerzanę o nowe wynikające z interwencji mieszkańców.
Członkowie uczestniczy|i w wielu spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa i porządku w naszym
mieście organizowanych przezróŻne podmioty bez pobierania diet.
Komisja wsłuchując się w postulaty, sugestie mięszkńców poprzez wnioskowanie miała wpływ
na wiele decyĄi dotyczących naszego Miasta aby mieszkancy mieli poczucie bezpieczeństwa.
Nie wszystkie wnioski zostały zręa|izowane, ze wzg|ędu na ograniczony budżet, część została
odłozona w czasie.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego z pełnym zaangaŻowanięm zręalizowaŁa plan
pracy na2007rok.
Plan pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego.

1. opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie działania
Komisji ( na bieiąco)

f. Rozpatrywanie Spraw wpływających do Komisji i projektów uchwał wynikających
z przedmtotu dziaŁania Komisji ( na bieżąco)

3. Informacja o dział.alności Straży Miejskiej zarck2007 - plan pracy i zamierzeniana
rok 2008 - styczefi - luty

4. ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego w mieście, stan utrzymania czystości na
terenach miej skich obj ętych kontraktami;
- wysypisko śmieci _ wyjazdowa _ kwiecień-maj

5. Informacja o planowanych imprezach plenerolvych t ich rea|izacja pod względem
porządku i bezpieczeństwa publicznego - .maj-czerwic

6. ocena stanu bezpieczeństwa , ładu i porządku w mieście wspólnie ze StraŻą
Miejskąi Policją. - czerwiec

7. Przygotowanie i program akcji bezpieczne wakacje MDK, oSiR i Szkoły - czerwiec
8' Bezpieczna szkoła.

Realizacja zadanz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowy ch i uza|einień w 2008 roku
Informacja na temat rczwiązywania problemów zwtązanychz uza|ężnieniami typu:
narkotyki, alkohol - wrzęsień - puidziemik

9. Sprawozdanie zpracy komisji oraz opracowanie planu pracy na2009 rok.. grudzień.

Przewodni czący Komisji oświaty Leszek Górecki przedstawił sprawozdanie z real.tzacji
planu pracy Komisji oraz plan pracy na 2008 rok.

Komisja oświaty odbyła 11 posiedzeń, w tym 8 do zaopiniowania tematów posiedzeń Rady
Miasta , trzy posiedzenia do realizacji planu pracy.
Wszystkie posiedzenia odbyły się w pełnym 100% składzie.
W ramach planu pracy komisja oświaty wykonywała następujące czynności:
1. opiniowałamateiały wnoszone pod obrady rady Miastadotyczące zakresu

dziaŁania komisj i o światy.



2. Rozpatrywała sprawy zgłoszone do Komi sj i o światy wynikaj ące z pr zedmiotu działania
komisji m.in. temat zgłoszony przez Pana Jacka Pietrzyka _ dotyczący naboru dzieci i
rrt.odzieĘ do Szkolnych Klubów Sportowych oraz ich przygotowania w zakresie takiej
dyscypliny sportowej j aką j est,,piłka siatkowa''.
3' Dokonała analizy budzetu Miasta zarok2007 w działach dotyczących

oświaty' sportu i zdrowia.
4. Komisja oświaty odbyła trzy posiedzenia:
a) styczeń _ zagospodarowanie wolnego czasu w okresie ferii zimowych w

następujących placówkach oświatowych:
- Szkoła podstawowa Nr l
- szkoła PodstawowaNr 2
- Miejski Dom Kultury
- Muzeum Zięmli Rawskiej
- Hala sportowa,,Milenium"

b) lipiec _ zapoznanie się z programem zagospodarowania i wykorzystania
obiektów sportowych w sezonie letnim
- ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Tatar,,
- Hala sportowa,,Milenium"

5. W miesiącu sierpniu na posiedzeniu Komisji oświaty omawiano stan
przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
2007/2008
6. W miesiącupuździerniku odbyła wspólne posiedzenie z KomisjąPrawa i Porządku
Publicznego w zakresie realtzacji zadan z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych t uzalęŻnień w 2007 roku
Informacj a na temat r ozwiązywania proble mów związanych z uza|eznieniami
typu: narkotyki, alkohol - wrzesień

Nie dokonaliśmy analizy na temat zakresu opieki zdrowotnej w szkołach i przedszkolach w
roku szkolnym 2007 12008.
Temat ten zostanie przeniesiony na I lub II Kwańał 2008 roku.
Plan pracy Komisji na 2008 rok.

1. opiniowanie matęriałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresię działaria
Komisji ( na bieżąco)

2, Rozpatrywanie spraw wpływających do Komisji i projektów uchwał wynikających
z ptzedmiotu działaria Komisji ( na bieżąco)

3. Monitorowanie szczegó|nych osiągnięć w zakresie nauki, kultury i sportu ( na bieząco)
4. Ana|izaprojektu budzetu na 2008 rok w działach doĘczących działania Komisji.
5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i rrt'odzieŻy w mieście zuwzg|ędnieniem ferii

Zimowych - styczeń
Wykorzystaniebazy dydaktycznej oraz potrzeby inwestycyjne i remontowe w Szkołach
Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach.

6. Zebranie informacji na temat zakresu opieki zdrowotnej w szkołach i przedszkolach
w roku szkolnym 2007112008 oruz poznar|ię zamierzeń w tym zakresie na rok
200812009 - II kwartał

7. Stan przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 200812009 - sierpień
8. Działalnośó Miejskiego Domu Kultury po remoncie - III kwartał
9. Pomoc społeczna i socjalna w mieście . III kwartał



l0. Sport w mieście - funkcjonowanie i aktywność mł'odzieŻy - IV kwartał
Przegląd obiektów sportowych orazzapoznanie się zprogramem zagospodarowania
i wykorzystania obiektów w sezonie letnim:
- ośrodek Sportu i Rekreacji
- Hala Sportowa,,Milenium"

1 1. Sprawozdanie z rea|izacji planu pracy Komisji i podjętych wniosków w 2008r.
- grudzień

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała,Że plan pracy Komisji Rewizyjnej będzie
przedłoŻony na następnej Sesji.
Przewodniczący Komisj i Rewizyj nej j e stnieobecny na po siedzeniu Rady.

Ad 12. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.
Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj'
Powiedział m.in.
Informacja zavtięraokres od 28 listopada 2007 r. do 18 grudnia 2007r,
W tym okresie od 3 _ 10 grudnia przebywał'em na urlopie wypoczynkowym.
W tym okresie wkuŻdąśrodę przyjętychzostało 12 interesantów,
Problematyka to: praca, mieszkania, drogi, ' pomoc społeczna, chodniki w mieście, podjazdy dla
niepełnosprawnych.
W tym okresie uczestniczyłem:
- spotkaniu z Dyrektorem PEFRON
- spotkaniu ze StarostąRawskim
- spotkaniu ze Stowarzyszeniem Kupców Targowiska Miejskiego,
- w spotkaniach zprzedsiębiorcami ( m.in. Logis, Takema, Dakota, Stanley, Ford Sernice).

Ad 13. Interpelacj e, zapytania i wolne wnioski.

Radny Edward Mazurek zwtócił' się z pytaniem co dalej w sprawie dzietŻawcy targowiska przy ulicy

Mickiewicza.
Burmistrz Miasta odpowiadając poinformowaŁ, Że w dniu 1 1 grudnia nie odbył się przetarg,

w dalszym ciągu nie ma podpisanej umowy' Stowarzyszenie Kupców na dzień dzisiejszy nie posiada

wymaganych dokumentów.

Radny Michał Sowik przekazał'podziękowanie dla Burmistrza od mieszkańców osiedlaTatar

za naprawę dróg.

Radny Piotr Kwaśniak zwrócił się z apelem do Burmistrzaaby poprawió stan kaplicy przy szpitalu.

Obecny stan jest nie do zaakceptowania.

Dyrektor Muzeum ZiemiiRawskiej Iręneusz Błądek wyjaśniał w sprawie zapytaniaradnego Michała

Sowika odnoście umowy zawartej przezMuzeum Ziemi Rawskiej na przewodnika na Baszcie.

Dyrektor wyjaśniając potwierdził, ze umowa zostałazawartaz jego córką( posiada uprawnienia )
na okres wakacji.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła
Miasta.
Sesjatrwałaodgodz. 13oo do 16,o.

zakonczęnie obrad XIV Sesji Rady
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