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Z obrad XVI Sesji Rady Miasta
Z dnia 27 lutego 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Urz~du Miasta. Uczestniczylo 13 radnych, ,
Sekretarz Miasta.
Nieobecni radni usprawiedliwieni:

1. Barbara Grzywaczewska

Obrady otworzyla Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porz'tdek.
Posiedzenie Rady zostalo zwolane w trybie pilnym w sprawie podj~cia uchwaly dotycz'tcej
przyj~cia uchwaly w sprawie pelnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Porz'tdek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie
(glosowalo 13 radnych) w nast~puj'tcym brzmieniu
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjycie porz'tdku obrad.
3. Przyjycie uchwaly w sprawie pelnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Zakoilczenie obrad.

Ad 3. Przyj~cie uchwaly w sprawie pelnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska poinformowala 0 koniecznosci
dzisiejszego posiedzenia Rady.
Podjycie uchwaly w sprawie pelnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
dotyczy udzielenia odpowiedzi na skargy Wojewody L6dzkiego Nr ON.1.0914/4/2008 z dnia
28 stycznia 2008 roku, wniesion't do Wojew6dzkiego S'tdu Administracyjnego w Lodzi na
uchwaly Nr IV/20/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2007 roku w
sprawie odwolania i powolania zastypcy Kierownika Urzydu Stanu Cywilnego w Rawie
Mazowieckiej oraz reprezentowania Rady Miasta Rawa Mazowiecka przed Wojew6dzkim
S'tdem Administracyjnym w Lodzi w sprawie tej skargi, z prawem do udzielania dalszego
pelnomocnictwa.

Przewodnicz'tca Rady poprosila Jolanty Makowsk't Sekretarz Miasta 0 udzielenie informacji
w tej sprawie.
Sekretarz Miasta zabierajqc glos powiedziala m.in.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkladaj'tc Radzie Miasta uchwal~ w sprawie
odwolania i powolania Zastypcy Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego w Rawie



Mazowieckiej mial na celu zapewnienie sprawnej obslugi interesant6w urzttdu stanu
cywilnego.
Odwolanie Zastttpcy Kierownika Urzttdu Stanu Cywilnego nastqpilo w zwiqzku z odejsciem
pracownika na emeryturtt. Przy kazdej zmianie pracownik6w zachodzqcej w Urzttdzie Stanu
Cywilnego podejmowane byly przez Radtt uchwaly w sprawie odwolania i powolania bqdz
kierownika USC , bqdz zastttpcy kierownika USC .Nastttpowalo to celem uniknittcia sytuacji
posiadania dw6ch kierownik6w bqdz dw6ch zastttpc6w kierownik6w urzttdu . R6wniez w tym
przypadku mial miejsce taki schemat dzialania.
Z ustawy z dnia 22 marca 1990Lo pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2001 Nr 142
poz.1593, z 2006 Nr 170 poz.1218 ) wynika, ze przeniesienie pracownika z jednego urzttdu
gminy do drugiego urzttdu gminy nie wymaga przeprowadzenia konkursu ( art. 7a), nie
wymaga przeprowadzenia konkursu r6wniez przeniesienie czlonka z korpusu sluzby
cywilnej do urzttdu gminy ( art. 3 f) - konsekwentnie, przeniesienie pracownika w ramach
tego samego urzttdu zjednego stanowiska na drugie nie W)'maga przeprowadzenia konkursu.
Z tej samej ustawy wynika ocena pracownik6w samorzqdowych
Na podstawie negatywnej oceny mozna zwolnie pracownika samorzqdowego, natomiast
ustawodawca nic nie rozstrzyga odnosnie awansu pracownika po pozytywnej jego ocenie.
Dlatego opracowujqc regulamin naboru na wolne stanowiska pracownicze przewidzielismy
mozliwose awansu pracownika urzttdu, bez przeprowadzania konkursu.
Jego przeprowadzenie mogloby uniemozliwie awans juz zatrudnionego , dobrze ocenionego

pracownika. Powolanie Zastttpcy Kierownika Urzttdu Stanu Cywilnego nastqpilo na wniosek
Burmistrza miasta Rawa Mazowiecka w ramach awansu zawodowego pracownika . Awans
zawodowy pracownik6w mamy zawarty w regulaminie naboru na wolne stanowisko
urzttdnicze. Zgodnie z § 5 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 2 sierpnia 2005L w
sprawie zasad wynagradzania pracownik6w samorzqdowych zatrudnionych w urzttdach
gmin ,starostwach powiatowych i urzttdach marszalkowskich ( Dz. U ill 146 poz. 1223 z
p6zniejszymi zmianami) pracownikowi moze bye skr6cony staz pracy wymagany na danym
stanowisku, ale jak wynika ze skargi nie mozna pracownika przesunqe w ramach tego samego
urzttdu przepis ten jest przepisem martwym.

W dyskusji glos zabierali:
- radny Wojciech Kubicki zabierajqc glos wyrazil niezadowolenie z sytuacji w kt6rej Rada
po raz kolejny odpowiada na skargtt Wojewody w sprawie blttdnie podjtttej uchwaly.
Czy radca prawny zatrudniony w Urzttdzie Miasta opiniujqcy projekt uchwaly ponosi
konsekwencje. Dlaczego Rada ma sitt z tego tytulu tlumaczye przed Wojewodq czy przed
Sqdem. Dlaczego radcy prawnego nie ma na posiedzeniach Rady.
Jakie koszty poniesie Miasto jezeli uchwalq bttdzie uchylona.

Pani Sekretarz Miasta odpowiadajqc, wyrazila opinitt, ze do takiego stanowiska Sqdu nie
dojdzie.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dttbska popada stanowisko radnego w kwestii
uczestniczenia radcy prawnego podczas obrad Rady.

Radny Piotr Kwasniak zwr6cil sitt z pytaniem:
- co bttdzie z dokumentami kt6re, podpisala Pani Milczarek, jezeli Sqd uchyli uchwaltt,
- ile takich dokument6w podpisala ( akty slubu, akty zgonu)



Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
pelnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Przewodniczqca Rady poinformowala, ze 7 marca odb~dzie si~ kolejne posiedzenie Rady
Miasta.
Porz'l:.dekobrad b~dzie obszerny, dlatego zaproponowala aby posiedzenie odbylo si~ 0

godzinie 13.

Radny Slawomir Stefaniak zglosil wniosek, aby na kolej11Ymposiedzeniu Rady dokonac
wyboru Zast~pcy Przewodnicz'l:.cego Rady Miasta.
Dlaczego tak dlugo zwlekamy z wyborem. Wyb6r usprawnilby posiedzenia Rady, zwlaszcza
gdy porz'l:.dekobrad jest obszerny.

Przewodnicz'l:.ca Rady Grazyna D~bska wyjasniaj'l:.c, informowala, ze wolalaby spraw~
wyboru pozostawic do czasu wybor6w i uzupelnienia skladu osobowego Rady Miasta.
Wobec zgloszonego wniosku polecila przygotowac uchwal~ w sprawie wyboru
W-ce Przewodnicz'l:.cego Rady Miasta na nast~pnym posiedzeniu Rady.

Na tym punkcie Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta oglosila zakonczenie obrad XVI Sesji Rady
Miasta.
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