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PRoToKoŁ
z obrad XV Sesji Rady Miasta

z dnia 22 sĘcznia 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestntczyło 14
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Butm|sttza, Skarbnik Miasta' Naczelnicy Wydziałów Urzędu
Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , Zaproszeni przedstawiciele zaI<ładów
pracy t organtzacji.

obrady otwotzyła Przewodnicząaa Rady Miasta GraŻyna Dębska, która powitała zaptoszonych
goŚci, publiczność oraz wszystkich radnych.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocnośó obrad.

PrzewodniczącaRady Miasta poinformował.a, Że radni otrzymali proponowany porządek.
Zwr o clła się z zap7Ąani em, czy S ą uwa g i do przedłożone go porządku obrad.
Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj zyvróc|t się z proŚbą o wprowadzenia do porządku obrad
punktu ,, Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Raury Mazowieckiej "
Uzasadniając wyjaśniał' Ze proponowany projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach
Komisji.
Uwag do propozycji Burmistrzanie było. Proporycja w głosowaniu zostaŁaprzyjęta jednogłośnie.
Głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Janowski zwróc1ł się z prośbąo wplowadzenie do
porządku obrad planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. Propozycja w głosowaniu została
przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.
Porządek obrad po naniesionych poprawkach w głosowaniu został przyjęty jednogłoŚnie (głosowało
14 radnych) w następującym brzmieniu:

l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2, Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.
 .Przyjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
5. Przyjęcie oświadczenia lustracyjnego od Sekretarza Miasta.
6. Przyjęcie oświadczenia lustracyj nego od Skarbnika Miasta.
7. Ustalęnie stawek dotacji przedmiotolvych dIaZakładl Gospodarki Komunalnej w Rawie

Mazowieckiej w 2008 roku.
8. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej wŁodzi w 2008 roku (program edukacji ekologicznej).
9. Ustalenie stawek dotacji przedmiotolvych dla ośrodka Spońu i Rekreacji im Haliny

Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.
I0. Zbycie w drodze darowizny nieruchomości' stanowiącej mienie komunalne, połozonej

w Rawie Mazowiecktej przy ultcy Zamkowa Wola.
1 1. Przyjęcie uchwały w sprawie likwidacji i przeksńałcenia Zakł.adu Gospodarki

Komunalnej w Rawie Mazowieckiej w jednoosobową spółkę Z ogran|czoną odpowiedzialnością.
12. Uchwalenie budzetu Miasta na 2008 rok.
13. Przystąpienie do sporządzentazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta Rawy Mazowieckiej.



14' Ptzyjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzęnia za inkaso.

15. UstalenienajniŻszego wynagrcdzeniazasadniczęgo w I kategorii zaszeregowania
i uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ośrodka Sportu i Rekreacji
im Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

16. UstalenienajniŻszego wynagrcdzeniazasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla administracji i obsługi szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

17. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczęgo Wojewody Łódzkiego
dotyczącego uchwały Nr XIIVl I1l2007 z dnia27 |istopadaZ)}7 roku w sprawie
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, fragmenty połozone ptzy ulicach: Mszczonowskiej,
Jerozolimskiej i Wodnej, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jerozolimskiej
i Słonecznej),Zamkowa Wola, Konstytucji 3-Maja i Krakowskiej, Warszawskiej
i Targowej, Kardynała Wyszyńskiego i Adama Mickiewicza, Kolejowej i Łowickiej,
JanaCbryzostoma Paska, Dolnej i Juliana Tuwima, Księże Domki orazJu|tusza
Słowackiego i Katowickiej.

18. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
19. Sprawozdanię Burmistrza o jego placy między sesjami.
20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
27. Zakonczenie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad XIV Sesji Rady Miasta został. przyjęty w głosowaniu większością głosów.
Głosowało 14 radnych,Zd- 13, wstrzymujących- 1.

Ad 4. Przyjęcie uchwaĘ w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodnicząca Rady Miasta GtaŻyna Dębska przedstawiła treść uchwały w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Rosiaka, wybranego w okręgu wyborczym nr 10,
wskutekjego śmierci.

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

Ad 5. Przyjęcie oświadczenia lustraryjnego od Sekretarza Miasta.

Pani Jolanta Makowska _ Sekretarza Miasta Rawa Mazowieckaprzedł'oĄła oświadczenie
dotyczące pracy lub słuzby w organach bezpieczenstwa państwa lub współpracy ztymt
organami w okresie od dnia 22lipca 1944 r. do dnia 3 I lipca 1990r., zwanego dalej ,,
oŚwiadczeniem lustracyjnym'' ztoŻonę na druku zgodnym Zwzorem oświadczęnia
lustracyjnego określonego w załącznlku nr 1 do ustawy zdnia7 wrzęśnia 200]r. o zmianie
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa zLat 1944-
1990 oraztreści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165 poz.I17|),

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treść uchwały w sprawie
pr zy j ęcie o świ adczęnia lustracyj ne go od S ekretarza Miasta.
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Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 6. Przyjęcie oŚwiadczenia lustracyjnego od Skarbnika Miasta.

Pani Maria Jolanta Witczak _ Skarbnik Miasta Rawa Mazowieckaprzedł'oŻyŁa
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpteczenstwa państwa lub
współpracy ztymt organami w okresie od dnia 22|ipca1944 r. do dnia 31 lipca 1990r.,
Zwanego dalej ,, oświadczeniem lustracyjnym'' złoŻone na druku zgodnym Zwzorem
oświadczenia lustracyjnego określonego w załącznlku nr l do ustawy z dnia7 września
2007t, o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z|at 1944-1990 oraz treŚci tych dokumentów (Dz'U. Nr 165 poz,1171,)'

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść uchwały w sprawie
pr zyj ęcie o Świadc zenia lustracyj ne go o d S karbnika Mi asta.

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

Ad 7. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dlaZakladu Gospodarki Komunalnej w Rawie
Mazowieckiej w 2008 roku.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały dotyczy ustalenia dopłat zbudŻętu Miasta w formie dotacji przedmiotowej dla
Zakł'adu Gospodarki Komunalnej, do dopłat za wodę i ścieki jakie sąpobierane od niektórych
jednostek organtzacyjnych, sPZoZ, Dom Dziecka, kluby sportowe, parafie' warsńaty terapii
zajęciowej. Dopłata zbudŻetu Miasta moze nastąpić w drodze dotacji przedmiotowej skalkulowanej
wg. stawek jednostkowych' w naszym przypadku dopłata zbudŻętubytaby przyznana do kosztów
wytworzenia 1 m J zużzytej przęzte jednostki wody i kosztów odprowadzenia 1 m, Ścieków.
W bieżącym roku planowana kwota dotacji na ten cel określona w projekcie budzetu Miasta
wynosi 80.000 zł.
Proponuje się stawki dotacji przedmiotowej do produkcji wody i odprowadzenia ścieków w
2008^rokuwwysokości 1,50 zł' 'doprodukcji 1m,wody oruz 2,00 zł.do odprowadzenia
1 m, ścieków'

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu się z przedł'oŻoną informacją w sprawie przyjęcia dotacji
przedmiotowych d|aZakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej w 2008 roku
opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Greżyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
ustalenia stawek przyjęcia dotacji przedmiotovvych d|aZakł'adu Gospodarki Komunalnej w Rawie
Mazowieckiej w 2008 roku.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.



Ad 8. Prryjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w 2008 roku (program edukacji ekologicznej).

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

w 2007 roku Dyrekcja szkoty Podstawowej Nr 1 zł.oŻył'a wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wŁodzio uzyskanie dotacji z Funduszu narea|izację
przez Szkołę kolejnego programu ,, Ziemia dla wszystkich,, z zakręsu edukacji ekologicznej dzieci'
Wniosek ten uzyskał aprobatę Zarządu Funduszu iprzeznaczono na ten cel 10.000 zł'
Podjecie uchwały pozwoli na zrealizowanie programu i zapewni finansowanie projektu ze wsparciem
finansowym Funduszu.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla_ przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po Zapoznaniu się z ptzedł'oŻoną informacją w Sprawie przyjęcia dotacji
z Wojewodzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzt w 2008 roku
(pro gram edukacj i eko 1o gi cznej ) zaopinio w aŁa pozyĄywnie.

Innych wniosków nie było'
Przewodnicząca Rady Miasta GtaŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w 2008 roku (program edukacji ekologicznej).

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

Ad 9. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla ośrodka Sportu i Rekreacji im Haliny
Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Stosownie do art.I74 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 roku o finansach publicznych
Rada Miasta ustala stawki dotacji przedmiotov\Ych na dany rok budzętowy dla za|<ł'adow
budzetowych. W przypadku naszego Miasta dotacje przedmiotowe Są udzielane z budŻetu
miasta dla ośrodkowi Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów utrzymania 1 ha zbiornika
wodnego Tatat wraz z tę^renem przy|egłym do lustra wody oraz dotacja przedmiotowa do
kosfów utrzymania7 m, hali sportowej oSiR działającej przy u|.Tatar, wykorzystywanej
głównie na zaj ęcta sportowe i rekreacyj ne dzięct t młodzieiy,
W projekcie budzetu Miasta na 2008 rok dotacja przedmiotowa dla oSiR na dopłaty do
pov,ylzszych obiektow stanowi łącznąkwotę 440.100 zł'

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla_ przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu się z przedł'oŻoną informacją w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmioto!\ych dla ośrodka Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej
zaopiniowała pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraiynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmioto!\ych dla ośrodka Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej
w Rawie Mazowieckiei.



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

Ad 10. Zbyciew drodze darowizny nieruchomoŚci, stanowiącej mienie komunalne, położonej

w Rawie Mazowieckiej prry ulicy Zamkowa Wola.

Temat referował Mieczysław Tkaczyk- inspektor Wydziału Gospodarki Terenami'
Powiedział m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest zbycie w drodze darowizny narzęcz powiatu Rawskiego
nieruchomości miejskiej, połozonej w obrębie 3 miasta Rawa Mazowieckaprzy ul. Zamkowa Wola,

oznaczonej w ewidencji gruntów j ako dziatkanr268lI o pow.2499 m,. Nieruchomość ta
ptzeznaczona jest pod tereny komunikacji-ulica lokalna.
Przedmiotowa nieruchomość umozliwi przedtuienie ulicy opoczyńskiej przez rzekę Rylkę do ulicy

ZamkowaWola. Ponadto połączenie ul' Reymontazu|icąZamkowa Wola przyczyni się do lepszej

komunikacji na obszarze terenów nowopowstałych firm.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładn€1 anaItzie, wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zbyciaw drodze darowizny nieruchomości,

stanowiącej mienie komunalne, połozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Zamkowa Wola.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GrazynaDębska przedstawit'atreść projektu uchwały w sprawie

zbyciaw drodze darowtzny nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne, połoionej

w Rawię Mazowiecktej przy u|icy Zamkowa Wola'

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

Ad 11. Przyjęcie uchwaĘ w sprawie likwidacji i przekształcenia Zak|Ladu Gospodarki
Komunalnej w Rawie Mazowieckiej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Temat referowat Dyrektor Zakł'aduGospodarki Komunalnej Czesław Kierebiński.
Powiedział m.in.
Miasto Rawa Mazowiecka pełni ro1ę właścicięla i organu wykonawczego oraz nadzoruje działalnośó

zw iązaną z r e alizacj ąS Zere gu dział.an gminy.
PoprzezZa|<ł'ad Gospodarki Komunalnej Gmina rcaltzuje zadaniawłasne w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania Ścieków.
Jako właścicięlZakł.adu Gmina odnosi korzyści, wśród których głównąjest łatwośó sterowania

usługami komunalnymi. JednakŻe utrzymanie i dalsze prowadzenie dziaŁa\ności w obecnym ksfałcie

oryinizacyjnym i prawnym nie stwarza mozliwości rozwoju usług komunalnych i nię daje pewności

o si ągani a najnizszy ch ko sŹów.
Ponadto, nie bez znaczenia jest równiez pracaresortu finansów nad likwidacjązzakładow
budŻetowych w skali całego kraju, co prawda obecnie zuwieszona, ale najprawdopodobniej obrany

kierunek będzie ztea|tzow any,



Podstawowymi słabymi stronami dotychczasowej formy organtzacyjnej są przede wszystkim:

. ograniczona samodzielność operacyjna Zakładu,

. brak Środków na inwestycje,

. mała autonomia podmiotu,

. zaktes dziaŁaniaZGK ograniczony jest tylko do zadań własnych Gminy - zakład budzetowy
nie moze prowadzió działalnoŚci wykraczającej poza ustugi o charakterze uzyteczności
publicznej,
. brak osobowości prawnej,
. ograniczona mozliwośó pozyskiwania kapitału.

P owyzsze uwarunkow ania zahJadu budzetowe go uzasadni aj ą po dj ę cie dztałan w kierunku
innych rc zw tązan or ganlzacy jno -prawnych'

Prowadzente dział'alności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w formie spółki umozliwi osiąganie vv1lŻszego stopnia efektywności i
sprawności zarządzanta w wyniku:

. mozliwości kumulowania zysków i inwestowania,

. mozliwoŚci w razię potrzeby pozyskania kapitału zewnętrznego,

. możliwości szybkiego reagowanianazmieniające się warunki prawne i finansowe'

. mozliwośęi tozszerzenia działalności poza usługi o charakterze uŻyteczności publicznej,

. wyŻszej motywacji do obnizania kosztów działalności,

. uelastycznienia doboru kadr,

. naltczanie amortyzacji od majątku zarówno dla celów taryfowych jak i podatkowych.

W myśl prawa Unii Europejskiej, państwa członkowskie zobowtązane sądo stosowania
zasady ,,zanieczyszczający ptaci,,, co ozfiacza ponoszenie pełnych kosztów korzystania z
usługprzez ich odbiorców, w tym kosztów odtworzeniowych majątku, tj. odpisów
amoĘzacyjnych.

B liska perspektyw a r ea|izacjt Proj ektu pn. :,,UPoRZĄDKOWANIE Go S PODARKI
WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZAI" Z
UDZIAŁEM DoFINANSOWANIA Z FLINDUSZU SPoJNOŚCI L|NII EUROPEJSKIEJ
stwarza konieczność zastosowania formy organlzacyjnej umozliwiającej stopniowe
wprowadzanie ww. zasady.

obecnie, roczny koszt dztał'alności ZGK oscyluje około kwoty 4,5 mln zł. Roczny odpis
amortyzacyjny od majątku o war1oŚci 24,6 mln zł wynosi ok.1,4 m|nzł. Ztego wynika
konieczność podwyzszenta opłat o ok. 30%. W najnowszym projekcie taryf, planowanych do
wprowadzenia od 1.04.2008 r., skalkulowane opłaty uwzględniają w kosztach odpisy
amortyzacyjne i sąwyzsze od obowiązujących. Celem zł.agodzentaznaczącej podwyzki opłat
dla odbiorców, proponujemy w odrębnej uchwalę wprowadzenie dopłat zbudŻętll miasta do
1m, wody i 1m' ścieków na poziomie 2l3 p|anowanego wzrostu. Będzie to skutkowało
efektywnym wzrostem opłat dla odbiorców o ok. 10%. opłaty w naszym mieście będąw
dalszym ciągu wynosió pontŻej średnich opłat w kraju. Budzet miasta obciązony zostantę z
tego tytułu kwotąok. 1 mln zł w skali roku. Dopłata jest swoistąformądotacji, którąprzyszł'a
spółka będzie przęZnaczać na współfinansowanie wyżej wymienionego Projektu - jako udział
wlasny beneficjenta.

Szczegółowe wyliczenia w zakresie kosztów i opłat' jak rowniez dopt'at zbudŻetu miasta
przedstawione zostaną w taryfach i w projekcie uchwały w sprawie doptat,
przygotowywanych na następną sesję Rady Miasta.



Bliska perspektywa powstania następnych nowych podmiotów gospodarczych na terenie
Rawy Mazowieckiej' w tym głównie pralni przemysłowej planującej zuŻywac wodę i
odprowadzać ścieki w ilości ok.400 m,/dobę, stwarzaszansę naZnaczące zwiększenie
przychodów netto o ok. 0,5 mln w skali roku, co powinno przyczynić się do ztagodzenia
ewentualnego wzrostu opłat w następnych latach, chyba ze Rada Miasta obierze kierunek
zmniejszenia dopłat.

Rawa MazowieckaznajdĄe się w dogodnej sytuacji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, poniewaz istniejący system obciązony jest w ok.
40 %.Istnieje zatem mozliwość znaczącego wzrostu ilości świadczonych usług dla nowych
podmiotów gospodarczych' a tym samym zwiększeniaprzychodów i utrzymania opłat na
optymalnym poziomie. Wł'adze samorządowe Powiatu Rawskiego i Miasta od wielu lat
starają się, z powodzeniem' o ulokowanie w naszym mieście podmiotów gospodarczych
celem zwiększenia ilości miejsc pracy. Ma to pozytywny dla mieszkańców skutek w postaci
ogólnego zwiększania iloŚci zuiywanej wody i odprowadzanych ścieków, co przekłada się na
poziom opłat.
Podjęcie decyi1i w formie uchwały w sprawie likwidacji ZGK, celem zawiązania społki z
ograniczoną odpowiedzialnością wynika z obowtązku formalno.prawnego określonego w
ustawie o gospodarce komunalnej.
Na podstawie ilw ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moze w
drodze uchwały zdecydować o likwidacjt za|<ładu budżetowego w celu zawtązania spółki z
o graniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyj nej.
Spółkę z ograntczoną odpowiedzialnością zawtązĄę się wnosząc na pokrycie kapitału
zakładowego wkład w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.
Skutkiem tego jest to. ze:

. składniki mienia zakładu budzetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem
Spółki;
. prawo zarządu gruntem zakładll budżętowego przekształconego w spółkę staje się prawem
uiytkowania wieczystego Spółki;
. Spółka powstała w wyniku ptzekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki
Zw|ąZanęzdziała|nościązakładubudzetowego.

Podjęcie Uchwały przez Radę Miastaptzyczyni się do unowoczeŚnienia trucjona|tzacji sfery
działalności miasta zwtęanej z dostarczaniem wody pitnej i odprowadzaniem ścieków,
optyma|izacji opłat ponoszonych z tego tfułu przez odbiorców i rozszerzenia oraz
p o dno szeni a j ako ści usług wo do c i ągolvych t kanalrzacy jnych.

opinię Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach Dyrektoru ZaMadu Gospodarki
Komunalnej opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie likwidacji iprzeksńał'ceniaZakładu
Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawił.atreśc projektu uchwały w sprawie
likwidacji tprzekształcenia Zakładl Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej w
j ednoosobową społkę z o gt aniczoną odpowiedzialnością.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu został'aprzyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za-I3,
przeciw - l.
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Ad 12. Uchwalenie budżetu Miasta na 2008 rok.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Przedłozony projekt uchwały budzetowej Miasta Rawa Mazowiecka na 2008 rok uwzględnia
wniesioną autopoprawkę do pierwotnego projektu budzetu przedłoŻonego Radzie Miasta w dniu
15 listopada 2007 roku.
Zmtany do pierwotnej wersji obejmują:
IlW zwtązku z uzyskanąw dniu 28'1I.2007 roku informacją od Starosty Rawskiego ostateczna
kwota dotacji celowej z Powiatu Rawskiego dla Rawa Mazowieckanautrzymanie dróg
powiatowych wynosi 180.000 zł (w projekcie przyjęto 160.000 zł) na|eŻy zwiększyć w planie
dochodów Miasta na 2008 rok w dziale 600 oraz podobnie w planie wydatków.
2l w zwtązkuz art. 164 ustawy o finansach publicznych pomimo uchwalania dochodów budżetu
W pełnej szczegołowości, nalezy wyodrębnić w dochodach budzetu planowane dochody
majątkowe i dochody bieŻące, wyodrębnienie dochodów nastąli poprzez zapis w paragrafte 2
uchwały, który po zmtaniebrzmi,,
''$ 2. Uchwala się dochody budzetu miasta w wysokoŚci 4I.62I.900 Zł'', w tym: dochody
bteŻące-35.447.900zł.idochodymajątkowe_6'174.000zł.,zgodniez załącznikiemnr1.' '
3/ w $ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
', $ 3. 2. Tworzy się rezerwę ogólnąw wysokości 264.845 zł, i rezqwę celowąw dzia|e 754,
rozdzia|e 7 542I w wysokoś ci 20,450 zł',, .

4/ W s 4 ust, 2 otrzymuje brzmięnie:
''$ 4. 2.Uchwala się przychody w wysokości 1 1.93 I.804 zł. i rozchody w wysokości
1 .993.500 zł,, a przypadające do spłaty kredy.ty i poŻyczki w wysokoś ci | '993,500 zł.
zostanąpokryte z wolnych środków jako nadwyzki środkow pienięznych na rachunku
bieżącym budzetu Miasta, zgodnie z zał'ącznikiem nr 3',.
5/ uchyla się zaŁącznik nr 14.
6/ Dotychczasowy załączntk nr l 5 i 15,Ą otrzymują nowe oznaczenie jako zał'ącznik nr 14
W brzmieniu załączonym do niniejszej autopoprawki.
7/ wprowadza się do planu dochodów dotacje celowa w kwocie 10.000 zł z WFoSiGW
w Łodzi narea|tzację kolejnego programu edukacji ekologicznej dzieci w Szkole
Podstawowej Nr 1.
8l W zwtązku z kontynuacją w 2008 roku ( zuwagi na waruŃi atmosferyczne) zadan dotyczących
budowy boisk przy szkoł.ach podstawowych dokonuje się zmian w zakresie do pierwotnego planu
przedłoŻonego w listopadzie 2007 roku w następującym zakresie:

- wprowadzenię zadania ,'Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rawie
Mazowieckiej ul. Krakowska 19.
- Wprowadzęnie zadania,,Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej na terenie
Szkoły Podstawowej nr l w Rawie Mazowieckiej''.
Plan _ |70,000 zł'
- zmniejszenie (po przetargu) środków z kwoty 240.000 zł na kwotę 21 0'000 zł' na zadante
,,Budowa boska wielofunkcyjnego wraz zbięŻnia lekkoatletycznąw Szkole Podstawowej Nr 2''
9l zwtększenie o 1 1.000 zł planowanych środków na zlecęnie w drodze konkursu ofert
prowadzenia świetlicy Środowiskowej d1a dzięci i młodzieiy w ramach rea|tzacjt Miejskiego
Pro gramu P r zectw działanta Alkoho l izmowi.
10/ Zwiększenie o kwotę 10.000 zł'p|anowanych środków na z|ecenie, w drodze konkursów,
Realizacji zadań z zaktesu upowszechnienia kultury flzycznej i spońu wśród dzieci i mt.odzieŻy
w zwtązkl z powotaniem nowych stowarzyszeń, które będą się zajmowały organtzacja zajęc
sportowych dla dzieci.



l1l Przenosi się na 2008 rok niewydatkowane Środki w kwocie 25.254 ztnakoncowazapłatę
za wykonanie dokumentów aplikacyjnych do Funduszu spójności - płatność nastąpi zpoĘczkt
z WFOSiGW.
|2l dodaje sięzałącznik nr 48 - Wieloletni program zadańinwestycyjnych.
l3l W zwtązku z planowanąvtyŻsząkwotąwolnych środków na rachunku bankowym budżętu
Miasta zmntejszył.a się o 586.196 zŁkwota deficytu planowana do pokrycia kredytami i
poŻyczkamt'
Zwtększa się o kwotę 20.300 zł planowane spłaty poŻyczek i kredyów w 2008rk'

W dyskusji głos zabierali:
Radny Michał Sowik poprosił o wyjaśnienie zakupu szaletu miejskiego za kwotę 7.000 zt.
Gdzie będzie usytuowany, jeŻe|i na targowisku miejskim to czy nie powinien zakupić zarządca
targowiska.
odpowiedzi udzielił naczelnik v,,ydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski - sza|et będzie
usytuowany w Parku Miejskim.

Radny Wojciech Kubicki _ prosił o wyjaŚnienie kiedy będzie realizowana inwestycj aprzez TBS-
poniewaz po taz kolejny zabezpieczamy w budżecie kwotę 33I'000 zł
Burmistrz Miasta odpowiadając potwierdził, ze po raz kolejny jest składany wniosek przez TBS
do Mechanizmu Norweskiego - tylko tym sposobem mozna uzyskać dodatkowe finansane.

Radny Michał Sowik - czy kwota 25.000 na diety dla Komisji Przeciwalkoholowej nie jest zbyt
wysoka. Ile jest członków w tek Komisji _ czy taka |iczba członków jest potrzebna.
Skarbnik Miasta odpowiadając, stwierdzlła, ie Komisja spotyka się średnio dwa razy w miesiącu,
wynika to z harmonogramu prac Miejskiego Programu Przeciwdziatania Alkoholizmowi.

Radny Piotr Kwaśniak zabierając głos apelował' aby w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego
dokonać naprawy zejścia do Parku Miejskiego zP|acu Piłsudskiego pr7ł Kościele NPNMP oraz
wykonać zjazd d|a niepełnosprawnych i matek zwozkami'
Burmistrz Miasta odpowiadając potwierdził', Żę ten temat będzie realizowany.

Radny Sławomir Tabaczyńskt v,ryraził swoje ubolewanie , Że w budzecie na 2008 rok nie
ptzewidziano środków nabezpłatny internet dla mieszkańców' Apelował aby ten temat przewidzieÓ
w budżecie na 2009 rok.

Przewodnicząca Rady GtaŻyna Dębska przedstawiła treŚó uchwały Składu orzekającego
Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi w sprawie:
- opinii dotyczącej projektu budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2008 rok.

Uchwała zaw tet ała pozytywna opini ę z uw zg|ędni eni em autopoprawki'
- możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego Miasta.

Uchwała zawieruła pozytywną opinię sfinansowania defic1tu budzetu Miasta zaplanowanego
w projekcie uchwały budzetowej na 2008 rok.
Po dyskusji opinię komisji przedstawiali kolejno:

opinie Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska _ przewodnicząca
Komisji.
Komisja po dokładnej ana|tzie, wyjaśnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowała pozytywnie proponowany projekt budzetu na 2008 rok.



opinię Komisji oświaty przedstawił przewodniczący Komisji. Leszek Górecki.
Komisja po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach BurmistrzaMiasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt budzetu Miasta na 2008 rok.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił przewodniczący Komisji-
Zbigniew Tuszyński.
Komisja po dokładnej ana|izie, wyjaśnieniach BurmistrzaMiasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt budzetu na 2008 rok.
Proponowany budzet jest bardzo odwaŻny, zbieŻny z planowanym inwestycjami w mieście.
W pełni pozwoli rea|izować program bezpieczenstwa w mieście.

opinię Komisji Budżetu przedstawił przewodniczący Komisji- Piotr lrla.
Komisja po dokładnej analrtzie, wyjaśnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt budzetu na 2008 rok.
Komi sj a odbyła spotkani e wspó lne z ptzew o dniczący mi pozo stałych komi sj i.
Na posiedzeniu przewodniczący komisji nie wnosili wniosków do przedł'ozonego budzetu.

Ad 13. Prrystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej

Temat referował Mieczysław Tkaczyk * inspektor Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedział m'in.
Zgodnie z obowtęującym planem miejscowym (zpóźniejszymi zmianami) został dla
teręnów o symbolach 2'138.P,UKS'U i2.I42.P,UKS położonych w rejonie ulicy Białej oraz
o symbolu 8.79 'UU,ZP, połozonego przy ul. Katowickiej ustalony wskaŹnik nachylenia
połaci dachowych 10oń do 120%. W myśl najnowszych technologii budowy obiektów
wielko-przestrzennych (hale magazynowe lub basenów pływackich) stosuje się przekrycia
dachowe o nachyleniu od 1,5oń lub kopułowe. Z uwagi na powyzsze zachodzi konięcznoŚć
dostosowania ustaleń planu w celu umożliwienia stosowania nowoczesnych technologii.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska przewodnicząc^
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|tzie i wyjaśnieniach Mieczysława Tkaczyka- inspektora

v Wydziału Gospodarki Terenami zaopiniowałapozytywnie przystąpienie do sporządzeniazmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej

Innych wniosków nie było'
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treŚć projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Zm|any miejscowego planu zagospodarowania przestlzennego
Miasta Ranvy Mazowieckiej

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

Ad 14. Przyjęcie uchwaĘ w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak'
Powiedziała m.in.
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Wzwiązku zzawarciem umowy nadztetŻawętargowiskamiejskiegoprzy ul. Mickiewicza
ze Stowarzyszeniem Kupcow Rawskich, Stowarzyszenie to zwróciło się z wnioskiem do
Burmistrza Miasta o powierzenie im równiez poboru opłat targovfych na tym targowisku.
W związku ztym niezbędne jest podjęcie, stosownie do zapisów ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, uchwały Rady Miasta wskazującej inkasentów opłaty targowej
i określaj ącej wysokości wynagro dzęnta,
Poprzedni inkasent - Firma ZUST zgodnie zniniejszym projektem pozostaje inkasentem ale
tylko na targowisku prywatnym przy ul.Reymonta.
Proponuje się pobór opłaty targowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w drodze inkasa i
określa się inkasentów opłaty targowej uprawnionych do jej poboru w miejscu sprzedaŻy:
1l ZUST Kazimie.lrz Stefański z siedz|bą Rawa Mazowiecka ul. Bolesława Chrobrego 7f
- na targowisku prywatnym ,,Rawtak,, potoŻonym w Rawie Mazowiecktej przy ul. Reymonta,

2l Stowatzyszenie Kupców w Rawie Mazowieckiej ul. Mickiewicza}&- na targowisku
miejskim połozonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mickiewicza i pozostałych miejscach
prowadzenia handlu, gdzie istnieje obowiązek uiszczania opŁaty targowej.
Inkasent odprowadza pobranąw dniu sprzedaŻy opł.atę targowądo kasy Urzędu Miasta Rawa
Mazowiecka lub na rachunek budzetu Miasta Rawa Mazowiecka.
Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30 % od pobranych opłat.
Ustalona wysokość wynagrodzeniaza inkaso Zaw|era w sobie wszystkie należności
publicznoprawne, w tym podatek VAT.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla_ przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po Zapoznaniu się zprzedł'oionąinformacją w sprawie poboru opłaty targowej
w drodze inkasa oraz okreŚlenia inkasentów i wysokości wynagrodzęnia za inkaso opiniuje
pozytywnie.

innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GtaŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
poboru optaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso.

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

Ad 15. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ośrodka Sportu i Rekreacji
im Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowała Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziała m.in.
Dyrektor ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej zwróclł' się z prośbąo zatwtetdzęnte
nowej tabeli miesięcznych stawek wynagrodz ęnia zasadniczego uwzględniaj ącej I}Yo podwyzkę
płac planowanąW planie finansowym ośrodka Sporlu i Rekreacji.
Proponuje się dla pracowników ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowiecktej najntŻsze
wynagrodzenie zasadniczę w pierwszej kategorii zaszercgowania w wysokości 663,00 zł'.
brutto oraz wartość jednego punktuwwysokości 7,00 zł, dlapotrzeb ustaleniatabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
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opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr Irla- przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po Zapoznaniu się zprzedł'oŻoną informacją w sprawie ustalenia najniiszego
wynagrodzenia zasadntczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wańości jednego punktu
dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
ośrodka Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treŚó projektu uchwały w sprawie
ustalenia najniŻszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategoril. zaszeregowania i uzgodnienia
wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników ośrodka Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej w Rawie

Mazowieckiej.

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

Ad 16. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla administracji i obsługi szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Katarzyna Urbańska.
Powiedziała m.in.
Dyrektorzy szkół i placówek oŚwiatowych prowadzonych przęz Miasto Rawa Mazowieckazwracają
się z prośbą o zatwietdzenie nowej tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
uwzględniaj ącej 10Yo podwyzkę płac planowanąw planach finansowym.
Proponuje się dla pracowników administracji i obsługi: Szkoły Podstawowej nr 1, 2,4 w
Rawie Mazowieckiej, Gimnazjum nr 1 ,2 w Rawie Mazowiecktej, Przedszkola nr 1, 2 L 5
najntŻsze wynagrodzenie zasadniczę w pierwszej kategorii Zaszętęgowania w wysokości
788,00 zł'. oraz wartoŚć jednego punktu w wysokości I,96 dlapotrzeb ustalenia tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z $ 3 ust. 5 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia26lipca 2000 r. w sprawie zasadvrynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organtzacyjnych
j ednostek samorządu terytorialnego'

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu się z ptzedłoŻonąinformacją w sprawie ustalenia najntŻszego
wynagrodzenia zasadn|czego w I kategorlizaszeregowania i uzgodnienia wańości jednego punktu
dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla administracji
i obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka opiniuje
pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
ustalenia najniŻszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadntczego dla administracji i obsługt szkół' i placówek oświatowych prowadzonych przęZ
Miasto Rawa Mazowiecka.
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Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych'

Ad 17. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego
doĘczącego uchwaĘ Nr XIII/ll112007 z dnia 27 listopada2007 roku w sprawie
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rarvy Mazowieckiej, fragmenty położone przy ulicach: Mszczonowskiej,
Jerozolimskiej i Wodnej, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego,, Jerozolimskiej
i Słonecznej)' Zamkowa Wola, Konstytucji 3-Maja i Krakowskiej, Warszawskiej
i Targowej, Kardynała Wysryńskiego i Adama Mickiewicza, Kolejowej i Łowickiej,
Jana Chryzostoma Paska, Dolnej i Juliana Tuwima, Księże Domki oraz Juliusza
Słowackiego i Katowickiej.

W dniu 27 listopada2007r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła Uchwatę Nr XIII/I11107
w sprawie zmrany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej fragmenty połozone przy ulicach: Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Wodnej,
Jana S obieskiego, Kazimterua Wielkie go, Jerozolimskiej i Słone cznej), Zamkow a Wola,
Konsty.tucji 3-Maja i Krakowskiej, Warszawskiej i Targowej' Kardynała Wyszyńskiego i
Adama Mickiewicza, Kolejowej i Łowickiej, Jana Chryzostoma Paska, Dolnej i Juliana
Tuwima, Księze Domki oraz Juliusza Słowackiego i Katowickiej.
Zawiadomieniem Łodzktego Urzędu Wojewódzkiego wŁodzizdnia 21 grudnia 2007r o
wszczęciu postępowania w celu kontroli zgodności zpnawęm Znak oN.I-09IIl402l2007
wskazano, iewyznaczenie terenu o symbolu 2.176.KDW' (droga wewnętrzna)
nieuwzględnienia konstytucyjnego prawa własności orazpotrzeb interesu publicznego.
Pismem z dnia24.1,2.2007r (Znak GT.I.7322lIl07) zł,oŻono szczegółowe wyjaśnienia
wskazujące, Że drogazakładowa do firmy LOGIS POLAND nie posiada charakteru drogi
publicznej. Poinformowano równięŻ, Że wprowadzenie zapisu planu miejscowego,
przeznacza1ącego teren pod drogę publiczną spowoduje:
- przejęctaprzez samorząd miasta terenu drogt oraz zakładowych sieci infrastruktury technicznej,
- przejęcie utrzymywania drogi zbudŻetu miasta,
- wypłacenia odszkodowania narzecz dotychczasowego właściciela' liczonego w kwocie
blisko 1,5 mln. zł, przy zerowych korzyściach z uwagi na fakt' Że droga ta jest zbyteczna do
obsługi przy|e gły ch terenów budowlanych'
Rozstrzygnięciem nadzorczym Znak oN.I-09l|140212007 z dnia 3 stycznia 2008r Wojewoda
Łódzki stwierdziła niewazność uchwały Nr XIIVll1/07 Rady Miasta Rawa Mazowteckaz
dnia2T listopada 2007r. w sprawie zmrany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowięckiej w zakresie terenów dróg wewnętrznych o
symbolach 4.299.KDw,4.304.KDW,4.288.KDW,2'187.KDW i 2.181.KDW (innych niż
wymienione w zawiadomieniu o którym mowa powyżej). W uzasadnieniu podano, Że
przeznaczenie terenu pod drogi wewnętrzne nie uwzględnia konstytucyjnego prawa własności
orazpotrzeb interesu publicznego (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Tu wskazane
jest przytoczenie ww przepisów ztreści ustawy zasadnlczej:
A11.2I ust. l. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenta.
Aft.64 ust' 3. WłasnoŚć moze byc ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w
jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
W rozstrzygnięciem nadzorczym nię zawarto uzasadnienia wyjaśniającego na czym polega
naruszenie prawa własności.
W związku zrozstrzygnięciem nadzorczym przygotowano szczęgółową ana|lzę formalno
prawną wyznaczonych terenów pod drogi wewnętrzne wg ponizszej treŚci:
l) o symbo|u 4.299'KDW: - własność osoba prywatna'
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. droga i dztałki budowlane wydzielone w/g projektowanej zasady podziału wchodząw skład
jednej nieruchomości (działka ewidencyjna Nr 10),
- podział na działki budowlane sąsiadujących od strony północno wschodniej nieruchomości
nie jest uza|einiony od wydzielenia drogi wewnętrznej zuwaginaprzy|eganie wszystkich
nieruchomości do ul. Łowickiej i Kolejowej (nowe działki budowlane mogąposiadaó
dostępnośó komunikacyjną do drogi publicznej poprzezprawo przejazdu zgodnie z art,2 pkt
14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
- ustalenia planu nie naruszająprawa własnoŚci właściciela ani właścicieli sąsiednich
nieruchomości,
- ustalenia planu wzbogacająprawo własności poptzęZ wskazanie zasadpodziału
nieruchomości, którego właściciel moze dokonaÓ aIe dokonać go nie musi,
- natomiast Wznaczenie drogi publicznej ingeruje bezpośrednio w prawo własności, ustalenia
planu nie zamykająmożliwości nabycia drogi do zasobu mienia gminnego na wniosek właściciela
|ub przy szłych współwłaścicieli nieruchomości;
właściciel moze dokonaó ale dokonaó go nie musi,
2) o symbolu 4.304.KDW: . własnośó dziaŁekNr 120, 12I,I22 Gmina Miasto Rawa
Mazowiecka, własność dział,ekNr 133 tI34 prywatna,
- podział. na działki budowlane dział'ek ewidencyjnych Nr I33 i I34 nie jest uzależniony od
wydzielenia drogi wewnętrznej z uwagi naprzyleganie wszystkich nieruchomości do ul.
Słowackiego i Fawornej (nowe działki budowlane zdziałkt ewidencyjnej Nr 133 mogą
posiadaĆ dostępnośó komunikacyjną do drogi publicznej poprzez prawo przejazdu zgodnte z
art,2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrtym) z ul. Słowackiego na
co zezwalająustalenia obowiązującego planu miejscowego jak i parametry nieruchomoŚci,
- ofeńa Samorządu Miasta, przygotowywanego terenu do sprzedaŻy nazasadachpIawa
własności do działek budowlanych i wspołwłasności w drodze wewnętrznej lub do sprzedaŻy
działsk Nr 1 2 0, If 1, Ifz j ednemu właścicielowi ;
- ustalenie planu nie naruszająprawa własnoŚci właścicieli prywatnych i Gminy Miasto Rawa
Mazowiecka ani właścicieli sąsiednich nieruchomości,
- ustalenia wzbogacająprawo własności poprzęz wskazanie zasad podziału nieruchomości,
którego - natomiast wyznaczęnie drogi publicznej ingeruje bezpośrednio w prawo własności,
ustalenia planu nie zamykająmożliwości nabycia drogi do zasobu mienia gminnego na
wniosek właściciela |ub przy szłych współwłaŚcicieli nieruchomości;
3) o symbolu 4.288.KDW: . wtasnośó powiatu rawskiego,
- projektowany kompleks usługowy zabudowy zwartĄ ze wspólnymi miejscami postojowymi
i drogąwewnętrzną
- oferta Powiatu Rawskiego, przygotowywanego terenu do sprzedaiy na zasadach prawa
wtasności do działek budowlanych i współwłasności w drodze wewnętrznej;
- ustalenie planu nie naruszająprawa własnoŚci Powiatu Rawskiego (zmiana planu następuje
na wniosek Samorządu Powiatu) ani właścicieli sąsiednich nieruchomości;
4) o symbolu 2'187.KDW: . własnoŚć Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
- istniejące przejście umozliwiające wjazd do wyodrębnionego rysunkiem terenu o symbolu
f.I86.|], szerokość pasa drogowego (4m) nie kwalifikuje do za|iczenia do drogi publicznej, nie
występująpottzeby do poszerzenia drogi kosztem własności prywatnej) droga stanowi połączenie
piesze na linii osiedle zabudowy wielorodzinnej zprzĄściem pod drogąkrajowąNr 72,
- ustalenie planu nie naruszająprawa własności Gminy Miasto Rawa Mazowięcka ani
właŚcicieli sąsiednich nieruchomoŚci;
5) o symbolu 2.181'KDW: - własność Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
- istniejące przejście umozliwiaj ące wjazd na sąsiadujące nieruchomości przylegające równiez
do ul. Jerozolimskiej i Wodnej, szerokośó pasa drogowego (4m) nie kwalifikuje do za|tczęnta
do drogi publicznej,
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- ustalenie planu nie naruszająprawa własności Gminy Miasto Rawa Mazowiecka ani
właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Z ana|izy povtyŻszego nie mozna wywnioskować fiaczym polega naruszenie konstytucyjnego
prawa własności poprzęZwyzruaczenie dróg wewnętrznych w planie miejscowym w
szczegolności na gruntach będących własnością samorządu miasta lub powiatu.
Przedmiotowa Uchwała został'a opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego Nr l 5 (poz. 190) z dnia |7 stycznia 2008r z Zaznaczęniem niewazności uchwały w
zakręsie terenów o symbolach 4.299,KDW, 4. 3 04.KDW, 4'28 8.KDW' 2. 1 87.KDW i
2. 1 8 1'KDW. Na rozstrzygnięcie nadzorczę przysługuj e prawo zaskarŻenia do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Termin upływa w dniu 3 lutego 2008r'

Skutki opublikowania niepełnej treści uchwały.
1) droga wewnętrzna o symbolu 4.299.KDW:
- teren będzie ptzeznaczony (zgodnie z planem miejscowym dotychczas obowiązującym) pod
zabudowę mieszkaniowąz usługami (teren o symbolu 4.155.MNp)'
- zgodnie z ustaleniami tego planu dopuszczalne jest wydzielanie dojazdów,
- skutki naruszające prawo własności osób prywatnych nie wystąpią
2) droga wewnętrzna o symbolu 4.304.KDW:
- teren będzie przeznaczony (zgodnie z planem miejscowym dotychczas obowiązującym) pod
ulicę dojazdową(teren o symbolu 4.92.KD),
- w dalszym ciągu wystąpią skutki odszkodowawcze zatęren pod drogę publiczną z dział'ek
Nr 133 i |34, naruszające prawo własności osób prywatnych (pozostałe działki są własnością
gminy miasto Rawa Mazowiecka);
3) droga wewnętrzna o symbolu 4.288.KDW:
- teren będzie przeznaczony (zgodnie zplanem miejscowym dotychczas obowiązującym) pod
usługi zdrowia,
. zgodnie z ustaleniami tego planu dopuszczalne jest wydzielanie dojazdów w ramach
terenów przeznaczonych pod usługi zdrowia (teren o symbolu 4.128.UZ),
. skutki naruszające prawo własności osób prywatnych nie wystąpią (całoŚć terenu jest
własnością powiatu rawskiego) ;
4) droga wewnętrzna o symbolu 2.187.KDW:
- teren będzie przęznaczony (zgodnie z planem miejscowym dotychczas obowiązującym) pod
zabudowę mieszkaniową j ednoro dzinną(teren o symbolu 2. 63 . MN)'
. zgodnie z ustaleniami tego planu dopuszczalne jest wydzielanie dojazdów jak równiez
zachowanie istniej ących,
- skutki naruszające prawo własności osób prywatnych nie wystąpią
5) droga wewnętrzna o symbolu 2.181.KDW:
. teren będzie przeznaczony (zgodnie z planem miejscowym dotychczas obowiązującym) pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (teren o symbolu 2.99.MNp)'
- zgodnie z ustaleniami tego planu dopuszczalne jest wydzielanie dojazdów jak również
zachowanie istniej ących,
. skutki naruszające prawo własności osób prywatnych nie wystąpią.

Sytuację ptzestrzenną wskazano na kopiach fragmentów rysunków zmiany planu
miej scowego objętych przedmiotową uchwałą.

Mając na uwadze znikomość skutków rozstrzygnięcia nadzorczego, nie proponuje się
wystąpieni a z zaskarŻeniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne go w Łodzi za
pośrednictwem Woj ewody Łódzkiego.
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Rada przyjęła do wiadomości przedł'oŻona informacje.

Ad 18. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Janowski przedstawił proponowany plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

Proponowany plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok w głosowaniu został. przyjęty
jednogłośnie. Głosowato I 4 radnych'

Ad 19. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj.
Powiedział m.in.
Informacja zawtera okres od 19 grudnia 2007 r. do22 stycznia 2008r.
W tym okresie w kazdą Środę przyjętych zostato 16 interesantów,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne, targowisko miejskie, praca, pomoc

Lp. Termin
posiedzenia

TemaĘka zasadnicza

I Styczeń Ana|iza przepro wad zo ny ch kontro l i w U r zędzie M i ej skim i
iednostkach podleełych w 2007 roku

2. Luty Kontrola gospodarki finansowej w Miejskim ośrodku Pomocy
Społecznei

3. Marzęc Analiza wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowieckaza200T
rok

AT . Marzęc Opracowanie opinii wykonania budzetu Miasta Rawa
Mazowieckaza200T rok

5. Marzec Wypracowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielanie
absolutorium Burmi strzowi Miasta Rawa Mazowi ecka

6. Kwiecień Gimnazjum Nr 1
zUrzędu Miasta

- analiza merytoryczna
Rawa Mazowiecka

i finansowa dotacji

7. Maj Przedszkole Nr 1 - anahza merytoryczna i finansowa dotacjr
zUrzędu Miasta Rawa Mazowiecka

8 . Muj Szkoła Podstawowa Nr 4 - ana|izamerytoryczna i finansowa
dotacii zUrzędu Miasta Rawa Mazowiecka

9. Czerwiec Rawski Klub Sportowy,,Mazovia'' - ana|tzawniosków i
za|ec,ęn pokontrolnych

10. Czerwiec Ana|iza r o zstr zy gnięty c h ko nkurs ó w i pr zy znanyc h do tacj i d l a
organizacii i stowarzyszęńza2007 i 2008 rok

l l Lipiec Ana|iza przeprowadzo nych pr zetar gów w U r zę dzie Mi asta
12. Sierpień W y dział o światy _ przy gotowanie placówek o światowo -

wvchowawczvch do noweso roku szkolneso.
13. Wrzesień Realizac a zadan statutowych przez ZEC Sp. z o .o
t4 . Październik Realizac azadan statutowychprzez RTBS Sp. z o.o
15. Listopad Wydział Gospodarki Terenami - kontrola rea|izacji

zaplanowanych inwestvci i.
16. Grudzień Uchwalenie planu pracy Komisii Rewizvinei na 2009 rok.
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społeczna, chodniki w mieŚcie, czynszw mieszkaniach komunalnych, problem bezpańskich psów'

podatki.
W tym okresie uczestniczyłem:
- spotkaniu z posłem olejniczakiem
- spotkaniu z posłem ostrowskim
- spotkaniu z WojewodaŁódzktm
- spotkaniu z Dyrektorem Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego
- spotkaniu ze StarostąRawskim
- spotkaniu ze Stowarzyszeniem Kupców Targowiska Miejskiego'
- w spotkaniach zprzedsiębiorcami ( m.in. Logis, Takema, Dakota, Stanley, Ford Sernice,

MIRBUD, Hotel OSSA, SULO, ).

Ad 20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Radna MaŁgorzataRudniak zv,,tóclła się do Burmistrza Miasta o interwencje w sprawie

zalanej ulicy Targowej na odcinku wjazdu do WarsŹatów Terapii Zajęciowej.
o lbrzy mia kałuŻa utrudn i a pr zew ó z o sób ni ep ełno sprawny ch z w arcztatów.

Radny Sławomir Stefaniak zwrocił. się do Burmistrza w sprawie Telewizji Kablowej
MULTIMEDIA _ co dalej Z programem lokalnym, kiedy będąnowe inwestycje (

doprowadzenie telewizji kablowej do domków jednorodzinnych w ulicy 1 Maja).
Burmistrz Miasta odpowiadając wyjaśniał,Żetrwająrozmowy w tych tematach jak również w

sprawie jakości sygnału.

Radny Bernard Sujka zwrocił się z pytaniem co dalej w sprawie Szpitala im. Św Ducha.

Burmistrz Miasta odpowiadając wyjaśniał,iebieŻących spraw nię zna. Na pewno

Starosta Rawski ma taka wiedzę.
Sprawa Szpitala jestbardzo trudna dla nas wszystkich.

Radny Michał Sowik zwracat' uwagę aby słuŹby Miasta wpłynęły nawjeŻdŻające samochody

cięiarowe przezmiasto. Winny byó kierowane drogąobwodową.

Radny Leszek Górecki zwrócił.uwagę na brak oznakowaniawjazduna drogę obwodowa w

ulicy Mszczonowskiej. Brak takiego oznakowania powoduje' Ze Samochody ciężarowe jada

przez miasto.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 KatarzynaUrbańska Zaproponował.a aby poszerzyc

zatokę( przystanek autobusowy ) przy Szkolę, gdyŻ w godzinach rannych samochody

osobowe którymi sąpodwożone dzieci do szkoły nie mają się gdzie zatrzymac. Zatokata

Wystarcza na jeden pojazd.

Na tym punkcie PrzewodniczącaRady Miasta ogłosiła zakoiczenie obrad XV Sesji Rady

Miasta' 
oo 30

Sesja trwała od godz. |4 do 18 PRZEV/oDNICIĄCĄ
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