
PROTOKOL

Z obrad XVII Sesji Rady Miasta
Z dnia 7 marca 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo 13
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydzial6w Urz~du
Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele zaklad6w

. ..0pracy 1 orgamzacJl.
Nieobecni radni usprawiedliwieni
1. Slawomir Stefaniak

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznose oraz wszystkich radnych. •

Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porzqdek.
Zaproponowala do porzqdku punkt w sprawie wyboru W-ce Przewodniczqcego Rady Miasta.
Uzasadniajqc potwierdzila, ze zgodnie ze Statutem Miasta na dzisiejszej Sesji powinien bye
dokonany wyb6r Wice Przewodniczqcego po wygasni~ciu mandatu Naszego Kolegi Stanislawa
Rosiaka.
Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy sc\:.uwagi do przedlozonego porzC\:.dkuobrad z dodatkowym
punktem" Wyb6r Wice PrzewodniczC\:.cegoRady Miasta"
Uwag nie bylo.
PorzC\:.dekobrad po naniesionych poprawkach w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie (glosowalo
13 radnych) w nast~pujC\:.cymbrzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porzC\:.dkuobrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Wyb6r WiceprzewodniczC\:.cego Rady Miasta
5. Informacja 0 dokonanej analizie zasadnosci przystctPienia do sporzC\:.dzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy
Mazowieckiej.

6. PrzystctPienie do sporzC\:.dzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy:
Boleslawa Chrobrego, Wodnej, Reymonta i Poludniowej, Placu Pilsudskiego,
Warszawskiej i Zatylnej oraz Katowickiej (16).

7. PrzystctPienie do sporzC\:.dzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej obszar polozony w rejonie ulicy
Kazimierza Wielkiego (za kolejkC\:.wC\:.skotorowq)(17).

8. PrzystctPienie do sporzC\:.dzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej obszar polozony w rejonie ulicy
Wladyslawa Reymonta i Targowej (18).

9. Stwierdzenie zgodnosci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy
Opoczynskiej, z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.



10. Zmiana miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy
Mazowieckiej obszar polozony w rejonie ulicy Opoczynskiej (14).

11. Sprzedaz nieruchomosci miejskich, polozonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Miodowej.

12. Przyj~cie uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany
granic Miasta Rawa Mazowiecka.

13. Wyrazenie zgody na stosowanie bonifikaty od oplaty za przeksztalcenie prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanych
na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garazami albo przeznaczonych pod tego
rodzaju zabudow~.

14. Wyrazenie zgody na nieodplatne uzyczenie na czas nieoznaczony nieruchomosci
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej ill 168 obr~b 2, polozonej
w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej 36.

15. Okrdlenie zasad prywatyzacji Zakladu Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w drodze zbycia
udzia16w.

16. Przyj~cie uchwaly w sprawie wyposazenia w majqJek jednostek organizacyjnych
samorzqdu terytorialnego.

17. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie
sciek6w oraz doplat do 1m 3 wody i sciek6w.

18. Zmiana regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
19. Zmiana regulaminu Strazy Miejskiej w Rawie Mazowieckiej wprowadzonego

uchwalqnr XXVI/243/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2005 rok.
20. Ustalenie granic obwod6w oraz planu sieci publicznych szk61 podstawowych

i gimnazj6w prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.
21. Ustalenie regulaminu okrdlaj qcego wysokosc i szczeg610we warunki przyznawania

dodatk6w: za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg610wy
spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych
zast~pstw oraz wysokosc i warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia
wynikajqcych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach,
dla kt6rych organem prowadzqcym jest Miasto Rawa Mazowiecka na 2008 rok.

22. Ustalenie najnizszego wynagrodzenia i uzgodnienia wartosci jednego punktu w
zlotych dla potrzeb ustalenia tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej.

23. Ustalenie zasad korzystania z niekt6rych obiekt6w i urzqdzen uzytecznosci publicznej,
sposobu ustalania oplat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta
uprawnienia do stanowienia 0 ich wysokosci.

24. Przyj~cie regulaminu korzystania ze Stadionu Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny
Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

25. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny
Konopackiej w Rawie Mazowieckiej(stadion).

26. Zmiana budzetu Miasta na 2008 rok.
27. Delegowanie przedstawiciela do Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym

Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
28. Podj~cie uchwaly w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnosc Burmistrza Miasta

Rawa Mazowiecka.

29. Informacja 0 wyroku Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Lodzi w przedmiocie
uchwalenia regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego DOLNA w Rawie
Mazowieckiej.

30. Przyj~cie uchwaly w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
Burmistrza Miasta.

31. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.



32. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
33 . Zakonczenie obrad.

Protok6l z obrad XV Sesj i Rady Miasta zostal przyj~ty w glosowaniu wi~kszosci't glos6w.
Glosowalo 13 radnych, za - 12, wstrzymuj'tcych - 1.
Protok6l z obrad XVI Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty w glosowaniu wi~kszosci't glos6w.
Glosowalo 13 radnych, za - 12, wstrzymuj'tcych - 1.

Przewodnicz'tca zwr6cila si~ do radnych 0 zglaszanie kandydat6w na Wiceprzewodnicz'tcego
Rady Miasta.
Radny Zbigniew Tuszynski zglosil kandydatur~ Pana Wojciecha Kubickiego.
Uzasadniaj'tc powiedzial, m.in.
Jest odpowiednim kandydatem do pelnienia funkcji Wiceprzewodnicz'tcego Rady.
Jest radnym druga kadencj~, pracowal w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Prawa i Porz'tdku
Publicznego.
Zauwazylem, ze jest zawsze merytorycznie przygotowany, dociekliwy a w swoich
w'ttpliwosciach nie jest automatem nastawionym na "nie", lecz zawsze otwarty na
alternatywne szukanie rozwi'tzan i konstruktywne dzialanie dla dobra naszego Miasta i jesgo
mieszkanc6w.
Jestem przekonany, ze taki pozostanie po wyborze.
Wysokiej Radzie pozostawiam ocen~ i decyzj~.

Radny Wojciech Kubicki wyrazil zgod~ na kandydowanie.
Innych kandydat6w nie zgloszono.

Przewodnicz'tca poddala pod glosowanie wniosek 0 zamkniecie listy.
Wniosek zostal w glosowaniu przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Przewodnicz'tca Rady zaproponowala, aby powolac Komisj~ Skrutacyjn't do
przeprowadzenia glosowana wyboru wiceprzewodnicz'tcego rady.
Zaproponowala, aby sklad komisji byl trzy osobowy.
Nast~pnie radni zglaszali kandydat6w do Komisji skrutacyjnej.
Zgloszono nast~puj'tcych kandydat6w:
1. Piotra Kwasniaka
2. Slawomira Tabaczyl1skiego
3. Edwarda Mazurka

Komisja udala si~ na kr6tk't narad~ celem ukonstytuowania.
Pan Piotr Kwasniak poinformowal, ze komisja ukonstytuowala si~ w nast~puj'tcym skladzie:

1. Piotr Kwasniak - przewodnicz'tcy
2. Slawomir Tabaczynski - czlonek
3. Edward Mazurek - czlonek

Komisja skrutacyjna przyst'tPila do glosowania.
Radny otrzymali kartki do glosowania zjednym nazwiskiem:
1. Wojciech Kubicki



Przewodniczqcy Komisji wyjasnil radnym zasady - regulamin glosowania.
Przystqpiono do glosowania.
Radni kolejno wywolywani wIg list obecnosci wrzucali sw6j glos do umy.
Po glosowaniu Komisja przystqpila do pracy w celu liczenia glos6w.

TreSc protokolu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczqcego Rady przestawil Pan Piotr
Kwasniak - przewodniczqcy komisji skrutacyjnej.
Wiceprzewodniczqcym Rady zostal wybrany jednoglosnie Pan Wojciech Kubicki, za
wyborem glosowalo 13 radnych.
Przewodniczqca Rady przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczqcego Rady.
Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Pani Grazyna D~bska zlozyla gratulacje wybranemu Wice.przewodniczqcemu zYCZqCduzo
wytrwalosci w pracy do konca kadencji.

Ad 5. Informacja 0 dokonanej analizie zasadnosci przyst~pienia do sporz~dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy
Mazowieckiej.

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - Wydzial Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.
W celu rozpatrzenia wniosk6w 0 zmian~ planu miejscowego jakie wplyn~ly w terminie od
marca 2007 do lutego 2008 przygotowano dokumentacj~ - analizy zasadnosci przystqpienia
do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej. Lqcznie rozpatrzono 22 wnioski, w tym 19 wniosk6w os6b i instytucji a 3
wnioski z "urz~du".
Pan Tkaczyk kolejno omawial zgloszone wnioski.
Rada przyj~la do wiadomosci przedlozonq informacj~.

Ad 6. Przyst~pienie do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy:
Boleslawa Chrobrego, Wodnej, Reymonta i Poludniowej, Placu Pilsudskiego,
Warszawskiej i Zatylnej oraz Katowickiej (16).

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - Wydzial Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.

Zgodnie z ustawq 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostala dokonana analiza
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze miasta Rawa Mazowiecka. W tekscie
analizy okreslono program prac planistycznych majqcych na celu:
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowiqzujqcymi
przeplsaml prawa,
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z politykq rozwoju
przestrzennego okreslonq w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego.



W okresie roku 2007 i stycznia 20087 wplyn~lo szereg wniosk6w 0 zmian~ planu
miejscowego. W celu ich rozpatrzenia zostaly przygotowane analizy zasadnosci przyst<yJienia
do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej. Podstawowym kryterium zakwalifikowania wniosk6w do dokonania zmiany
planu byla:
- zgodnosc wniosk6w z ustaleniami studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego m. Rawy Mazowieckiej,
- wielkosc skutk6w finansowych wywolanych uchwaleniem zmiany planu obcicrzajqcych

samorzqd miasta,
- zgodnosc z zasadami ladu przestrzennego proponowanych zmian i stopieil konfliktowosci

wnioskowanego zagospodarowania przestrzeni.

Zaklada si~, ze w proj ekcie zmiany planu:
- zostanie utrzymane na wi~kszosci obszar6w dotychczasowe przeznaczenie terenu pod

zabudow~,
- zmienione zostanet niekt6re warunki architektoniczne zab.udowy,
- zostanet dostosowane ustalenia zmiany planu do wymog6w Rozporzetdzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na ustalony w studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka, kierunek rozwoju obszaru, promujetcy zabudow~ nalezy
stwierdzic, ze utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu b~dzie zgodne z
ustaleniami studium. Przewidywany zakres zmian nie wywola zwi~kszenia zobowietzail
finansowych samorzetdu 0 realizacj~ odcinka drogi dojazdowej. Dokonanie zmian warunk6w
zagospodarowania wychodzi naprzeciw zamiarom inwestor6w.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst<yJienia do sporzetdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar
polozony w rejonie ulicy: Boleslawa Chrobrego, Wodnej, Reymonta i Poludniowej, Placu
Pilsudskiego, Warszawskiej i Zatylnej oraz Katowickiej (16).

hmych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczetca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyst<yJienia do sporzetdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy: Boleslawa Chrobrego, Wodnej,
Reymonta i Poludniowej, Placu Pilsudskiego, Warszawskiej i Zatylnej oraz Katowickiej (16).

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostalaprzyj~ta wi~kszoscietglos6w. Glosowalo 13 radnych, za-12,
wstrzymujetcy - 1.

Ad 7. Przyst~pienie do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej obszar polozony w rejonie ulicy
Kazimierza Wielkiego (za kolejkl! wl!skotorow~) (17).

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - Wydzial Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.



Zgodnie z ustawll 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostala dokonana analiza
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze m. Rawa Mazowiecka. W tekscie
analizy okreslono program prac planistycznych majllcych na celu:
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowillzujllcymi
przeplsaml prawa,
- uwzgl<rdnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian<rplanu, zgodnych z politykll rozwoju
przestrzennego okreslonll w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego.
W okresie roku 2007 i stycznia 2008 wplyn<r1oszereg wniosk6w 0 zmian<rplanu
miejscowego. W celu ich rozpatrzenia zostaly przygotowane analizy zasadnosci przyst'lPienia
do SPorzlldzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej.

Podstawowym kryterium zakwalifikowania wniosk6w do dokonania zmiany planu byla:
- zgodnose wniosk6w z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego m. Rawy Mazowieckiej,
- wielkose skutk6w finansowych wywolanych uchwaleniem zmiany planu obcillzajllcych

samorzlld miasta,
- zgodnose z zasadami ladu przestrzennego proponowanych zmian i stopien konfliktowosci

wnioskowanego zagospodarowania przestrzeni.
Mi<rdzyinnymi zakwalifikowano wniosek wynikajllcy z aktualnych tendencji rozwoju
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Zmiana ma na celu stworzenia oferty
terenowej pod ten rodzaj budownictwa i jest uzasadniona nast<rpujllcymi przeslankami:
- tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego zostaly wyczerpane,
- zarezerwowany kompleks grunt6w rolnych jest w zasi<rgupodstawowych sieci
infrastruktury technicznej,
- zabudowa wielorodzinna posiada swojllkontynuacj<r w istniejllcym osiedlu, wyposazonym
w podstawowe uslugi.
Zobowillzania finansowe dla samorzlldu mogll bye ograniczone wy1llcznie do powillzania
komunikacyjnego obszaru z istniejllcll siecill ulic.
Zaklada si<r,ze w proj ekcie zmiany planu:
- zostanie okreslone nowe przeznaczenie terenu pod zabudow<r mieszkaniowll wielorodzinnll,
- wprowadzone zostanll warunki urbanistyczno-architektoniczne zabudowy,
- zostanll dostosowane ustalenia zmiany planu do wymog6w Rozporzlldzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na ustalony w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
m. Rawa Mazowiecka, kierunek rozwoju obszaru, promujllcy zabudow<r nalezy stwierdzie, ze
wprowadzenie nowego przeznaczenia terenu b<rdziezgodne z ustaleniami studium.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst'lPienia do SPorzlldzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej obszar
polozony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejkll Wllskotorowv (17).

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczllca Rady Miasta Grazyna D<rbskaprzedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
przyst'lPienia do sPorzlldzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Rawy Mazowieckiej obszar polozony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejkll
wllskotorow<0 (17).



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

Ad 8. Przyst~pienie do sporz~dzenia zmiany miejseowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieekiej obszar polozony w rejonie uliey
Wladyslawa Reymonta i Targowej (18).

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - Wydzial Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.

Zgodnie z art. 32 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostala dokonana
analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze miasta. Rawa Mazowiecka.
W tekscie analizy okreSlono program prac planistycznych majqcych na celu:
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowiqzujqcymi
przeplSatm prawa, •
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z polityk't rozwoju przestrzennego
okreSlon't w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego.
W okresie roku 2007 i stycznia 2008 wplyn~lo szereg wniosk6w 0 zmian~ planu
miejscowego. W celu ich rozpatrzenia zostaly przygotowane analizy zasadnosci przyst'tPienia
do sporz'tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej. Podstawowym kryterium zakwalifikowania wniosk6w do dokonania zmiany
planu byla:
- zgodnosc wniosk6w z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego m. Rawy Mazowieckiej,
- wielkosc skutk6w finansowych wywolanych uchwaleniem zmiany planu obci'tzaj'tcych

samorz'td miasta,
- zgodnosc z zasadami ladu przestrzennego proponowanych zmian i stopien konfliktowosci

wnioskowanego zagospodarowania przestrzeni.
Mi~dzy innymi zakwalifikowano wniosek wynikaj'tcy z aktualnych tendencji rozwoju
zabudowy uslugowej w rejonie nowego targowiska miejskiego. Zmiana ma na celu
wyeliminowanie a ustalen planu miejscowego teren6w produkcji zwierz~cej i jest
uzasadniona nast~puj'tcymi przeslankami:
- ustalenia planu miejscowego ustalaj't dla obszaru 0 symbolu 4. I25.PRz,PU.wyl'tcznie
przeznaczenie pod zabudow~ produkcyjnq,
- z uwagi na ograniczenie produkcji zwierz~cej w bylym osrodku hodowlanym, celowe jest
wykorzystanie terenu na cele uslugowe, polozonego w centrum miasta.
Nie nalezy si~ spodziewac, ze wyst'tPi't nowe zobowi'tzania finansowe dla samorz'tdu z tytulu
zmiany planu.
Zaklada si~, ze w projekcie zmiany planu:
- zostanie okreslone nowe przeznaczenie terenu pod zabudow~ uslugowq,
- wprowadzone zostan't warunki urbanistyczno-architektonicme zabudowy,
- zostan't dostosowane ustalenia zmiany planu do wymog6w Rozporz'tdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na ustalony w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
m. Rawa Mazowiecka, kierunek rozwoju obszaru, promuj'tcy zabudow~ nalezy stwierdzic, ze
wprowadzenie nowego przeznaczenia terenu b~dzie zgodne z ustaleniami studium.



Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przystqpienia do sporz'ldzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej obszar
polozony w rejonie ulicy Wladyslawa Reymonta i Targowej (18).

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przystqpienia do sporz'ldzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Rawy Mazowieckiej obszar polozony w rejonie ulicy Wladyslawa Reymonta i Targowej
(18).
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 9. Stwierdzenie zgodnosci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy
Opoczynskiej, z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - Wydzial Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej zostal sporz'ldzony w wykonaniu Uchwaly Nr x/84/07 z dnia 28 sierpnia 2007
r. w sprawie przystqpienia do sporz'ldzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, (obszar w rejonie ul. Opoczyilskiej).
G16wnym celem opracowania zmiany planu jest:
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z polityk'l rozwoju
przestrzennego okreslon'l w studium uwarunkowaiJ. i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego,
- doprowadzenie ustaleil planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowi'lzuj'lcymi
przepIsaml prawa.
Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarach opracowania zmiany planu zostaly okreslone
w "Studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej" przyj~tym Uchwal'lNr XXXIX/309/97 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 1997r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowail i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
Dla obszaru zmiany planu, ustalono w STUDIUM kierunek rozwoju 0 definicjach:
- "B" - obszary zabudowy w okresie perspektywicznym,
- "RB" - obszary projektowanej zabudowy w okresie kierunkowym.
W ustaleniach zmiany planu miejscowego zostaly zrealizowane powyzsze kierunki
zagospodarowania przestrzennego poprzez utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia
terenu pod zabudow~ produkcyjn'l, zgodnego z ustaleniami STUDIUM,

alezy stwierdzic, ze takie rozwi'lzania przyj~te w planie miejscowym S'l zgodne z
przyj~tymi kierunkami rozwoju przestrzennego w STUDIUM.
Z uwagi na powyzsze jest uzasadnione podj~cie uchwaly w sprawie zgodnosci projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
obszar polozony w rejonie ul. Opoczyilskiej z ustaleniami studium uwarunkowail i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.



Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie stwierdzenia zgodnosci projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony
w rejonie ulicy Opoczynskiej, z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
stwierdzenia zgodnosci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Rawy Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy Opoczynskiej, z ustaleniami studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy
Mazowieckiej obszar polozony w rejonie ulicy Opoczynskiej (14).

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - Wydzial Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej zostal sporzqdzony w wykonaniu Uchwaly Nr X/84/07 z dnia 28 sierpnia 2007
r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, (obszar w rejonie ul. Opoczyllskiej).
Glownym celem opracowania zmiany planu jest:
- uwzgl~dnienia wnioskow inwestorow 0 zmian~ planu, zgodnych z polityk'l rozwoju
przestrzennego okreslon'l w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego,
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowi'lzuj'lcymi
przeplsaml prawa.
Projekt planu podlegal procedurze okreslonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marca
2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
pozniejszymi zmianami) i uzyskal niezb~dne opinie i uzgodnienia:
- Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej,
- wlasciwych instytucji i urz~dow okreslonych przepisami prawa.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegal wylozeniu do
publicznego wgl'ldu. W okresie wylozenia obejmuj'lcego okres jednego miesi'lca oraz w
terminie 14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany planu nie wplyn~ly.

Uzasadnienie rozstrzygni~cia sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (13), inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalez'l do zadan wlasnych gminy Miasto Rawa Mazowiecka
oraz zasad ich finansowania.
Celem sporzqdzenia zmiany planu miejscowego jest zmiana warunkow architektonicznych
zagospodarowania terenu bez zmiany przeznaczenia terenu. Zestawienie kosztow i efektow
wywolanych uchwaleniem planu wskazuje na koniecznosc rezerwowania srodkow na
realizacj ~ celow publicznych j akimi jest budowa drog i sieci infrastruktury technicznej.



Zalqcznik Nr 2 do uchwaly obrazuje wielkosc zadaii w tym zakresie. Ponizsze zestawienie
okrdla przyblizone koszty realizacji zadaii.

Tytul wydatkow Naklady Tytul dochodow Dochod w
wmln zl mln zl

1. Wykup gruntow. 0 1. Wzrost wartosci gruntow 0
komunalnych

2. Naldady na odszkodowania z 0 2. Dochody z tytulu renty 0
tytulu zmniej szenia wartosci planistycznej
nieruchomosci.

3. Opracowanie planu 0,009 3. Dochody oplaty adiacenckiej z 0
mleJscowego. tytulu podzialu nieruchomosci.

4. Podzialy geodezyjne. 0,005 4. Dochody z tytulu oplaty 2,518
adiacenckiej zwiqzanej z
budow't infrastruktury
technicznej.

5. Oplaty z tytulu wyl'tczenia 0 5. Dochody z tytulu wzrostu 0
gruntow z produkcji rolnej. podatkow i dzierzaw.

6. Budowa drog z oswietleniem 2,955

7. Budowa pozostalych sieci 0,857
infrastruktury technicznej.

Razem wydatki. 3,826 Razem dochody 2,518

Bilans na etapie przygotowania terenu do zabudowy w kwocie 1,3mln.zl jest ujemny.
Znaczqcymi s'tjednak efekty niemierzalne lub trudno-mierzalne. Nalez't do nich
umozliwienie realizacji zabudowy odpowiadaj'tcej przyjtttej technologii produkcji.

Nalezy jednak podkreslic, ze bttd't wystttpowaly dodatkowe dochody samorzqdu nie
zbilansowane w powyzszej tabeli. Nalez't do nich roczne dochody z tytulu podatkow od
nieruchomosci oraz podatkow od powierzchni budynkow produkcyjnych lub uslugowych. Na
obecnym etapie brak jest danych co do wielkosci przyszlej zabudowy halami produkcyjnym.
Nalezy domniemywac, ze dochody te bttd'tznaczne.
Z uwagi na powyzsze jest uzasadnione podjttcie uchwaly w sprawie zmiany planu
mleJscowego.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej obszar polozony w rejonie
ulicy Opoczyiiskiej (14).

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dttbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej
obszar polozony w rejonie ulicy Opoczyiiskiej (14).

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjtttajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.



Ad.II. Sprzedaz nieruehomosei miejskieh, polozonyeh w Rawie Mazowieekiej przy uHey
Miodowej.

Temat referowala Bogumila Sitarek - Naczelnik wydzialu gospodarki Terenami.
Powiedziala min.

Przedmiotem uchwaly jest sprzedaz nieruchomosci miejskich, polozonych w obr~bie 1
miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Miodowej, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka
ill 358, 359, 360, 362/3, 363/3, 364, 365/1, 361/1 0 pow. 4,8468 ha i przeznaczonej w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta na cele produkcyjne, uslugowe, skladowe i
magazynowe wraz z drogami dojazdowymi. Nabyciem tej nieruchomosci zainteresowane sa
podmioty gospodarcze.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaezewska przewodniez~ea
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach acze1nika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci miejskich,
polozonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Miodowej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
sprzedazy nieruchomosci miej skich, polozonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Miodowej.

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

Ad 12. Przyj~cie uehwaly w sprawie przeprowadzenia konsultaeji w przedmioeie zmiany
granie Miasta Rawa Mazowieeka.

Temat referowala Bogumila Sitarek - Naczelnik wydzialu gospodarki Terenami.
Powiedziala min.
Przedmiotem projektu uchwaly jest propozycja zmiany granic administracyjnych
miasta Rawa Mazowiecka w cz~sci poludniowej miasta polegajqca na wlqczeniu do obszaru
miasta zbiornika wodnego "G6rna" na rzece Rawce wraz z przylegajqcym terenem las6w

pal1stwowych.
Zbiornik ten jest integralnie zwiqzany z zalewem rekreacyjnym "Dolna" polqczony z tym
zalewem jazem, kt6ry reguluje stan wody w zalewie G6rna i Dolna. Powi~kszenie terytorium
Miasta Rawa Mazowiecka sprzyjac b~dzie prowadzeniu prawidlowej gospodarki wodnej oraz
zagospodarowaniu rekreacyjnemu. Wbwzenie nowych teren6w umozliwi m.in. racjonalne
zagospodarowanie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, budowa sciezek i tras
rowerowych, turystycznych, przyrodniczych, wodnych. Zmiana granic w proponowanym
ksztalcie powinna wplyn'lc pozytywnie na zycie mieszkal1c6w "przejmowanych" teren6w.
Zmiany granic gmin, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 powolanej ustawy 0 samorz'ldzie gminnym,
dokonuje Rada Ministr6w stosownym rozporz'ldzeniem. Wydanie rozporz'ldzenia odbywa si~
na wniosek rady gminy poprzedzony przeprowadzeniem przez t~ rad~ konsultacji z
mieszkal1cami. Konsultacje z mieszkal1cami w tym przypadku s'lobowi'lzkowe.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaezewska przewodniez~ea
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie
zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka.



Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 13. Wyrazenie zgody na stosowanie bonifikaty od oplaty za przeksztaicenie prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanych
na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garazami albo przeznaczonych pod tego
rodzaju zabudowf.

Temat referowala naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Pani Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.

Ustawq z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 175 poz.1459) 0 przeksztalceniu prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomo.sci, ktora weszla w zycie z dniem
13 pazdziernika 2005 r. uporzqdkowany zostal dotychczasowy proces przeksztalcen prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci i jednoczesnie utracily moc przepisy ustawy
z 4 wrzesnia 1997 r. 0 przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujqcego
osobom fizycznym w prawo wlasnosci i z 26 lipca 2001 r. 0 nabywaniu przez uzytkownikow
wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci . W dniu 01 stycznia 2008 r. weszla w zycie
zmiana w/w ustawy.

Powolana wyzej obecnie obowiqzujqca ustawa przyj~la, ze przeksztalcenie prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci jest odplatne. Wysokosc oplaty zostaje ustalona
w drodze decyzji administracyjnej na podstawie operatu szacunkowego sporzqdzonego przez
rzeczoznawc~ majqtkowego na zasadach okreslonych w art.67 ust.1, art.69 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r 0 gospodarce nieruchomosciami Uedn. tekst. Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603
ze zm.) .

Istotnq zmianq jest wprowadzenie mozliwosci udzielenia bonifikaty od oplaty za
przeksztalcenie - za zgodq wojewody albo (w przypadku wlasnosci jednostki samorzqdu
terytorialnego) za zgodq wlasciwej rady lub sejmiku. Obligatoryjnie bonifikata w wysokosci
90% oplaty b~dzie udzielana na wniosek osob fizycznych, ktorych dochod miesi~czny na
czlonka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeci~tnego miesi~cznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 0 ile ich nieruchomosc jest zabudowana na cele
mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudow~.

Obligatoryjna 50% bonifikata od oplaty przyslugiwac b~dzie osobom fizycznym, ktore
prawo uzytkowania wieczystego uzyskaly przed 5.12.1990 r. oraz ich nast~pcom prawnym.

Ponadto ustawa stwarza mozliwosc przyznania bonifikaty od ustalonej oplaty za
przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci za zgodq Rady Miasta,
jezeli przeksztalcenie dotyczy nieruchomosci zabudowanych na cele mieszkaniowe albo
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudow~, dla osob fizycznych i ich nast~pcow prawnych,
ktore nie spelniajq warunkow przyznania bonifikaty okreSlonych w ustawie.

Majqc na uwadze duze zainteresowanie mieszkancow Miasta Rawa Mazowiecka
przeksztalceniem prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci, nalezaloby
kontynuowac procesy przeksztalcenia, a zatem zasadnym jest podj~cie przez Rad~ Miasta
Rawa Mazowiecka niniejszej uchwaly .

Przyznanie bonifikat, 0 ktorych mowa w niniejszej uchwale zach~ci uzytkownikow
wieczystych do uregulowania prawa do nieruchomosci poprzez nabycie jej wlasnosci a takze
przyniesie Miastu dochody z wniesionych oplat .
Proponuje si~ udzielenie bonifikaty od ustalonej oplaty za przeksztalcenie prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanych na cele
mieszkaniowe lub zabudowanych garazami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudow~



w wysokosci:
- 60 % dla sp6ldzielni mieszkaniowych b~d'tcych wlascicielami budynk6w mieszkalnych lub

garazy,
- 50 % dla os6b fizycznych i ich nast~pc6w prawnych, kt6re nie spelniaj't warunk6w
okreslonych wart. 4 ust. 8 i 9 ustawy 0 przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w
prawo wlasnosci

Radny Slawomr Tabaczynski zglosil wniosek aby dla Sp6ldzielni Mieszkaniowych bonifikata
wynosila 95 %, zaproponowana wysokosc 60% nic nie daje - Sp6ldzielnia Mieszkaniowa
przy takiej wysokosci bonifikaty nie b~dzie w stanie przeksztalcic prawa uzytkowania
wieczystego w prawo wlasnosci, a zapisany punkt b~dzie punktem martwym.
Przewodnicz'tca Rady Miasta poddala wniosek pod glosowanie.
Glosowalo 13 radnych, za - 5, przeciw -7, wstrzymuj'tcych - 1.
W glosowaniu wniosek zostal odrzucony.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla- przewoaniez~ey komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozon't informacj't w sprawie wyrazenia zgody na
stosowanie bonifikaty od oplaty za przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo
wlasnosci nieruchomosci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garazami albo
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudow~ opiniuje pozytywnie.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na stosowanie bonifikaty od oplaty za przeksztalcenie prawa uzytkowania
wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub
zabudowanych garazami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudow~.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci't glos6w. Glosowalo 13 radnych, za - 8,
przeciw - 4, wstrzymuj'tcych-l.

Ad 14. Wyrazenie zgody na nieodplatne uzyezenie na ezas nieoznaezony nieruehomosci
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaezonej nr 168 obr~b 2, polozonej
w Rawie Mazowieekiej przy uHey Mszezonowskiej 36.

Temat referowala n
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Pani Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.

Przedmiotem projektu uchwaly jest nieodplatne uZyczenie na czas nie oznaczony
nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej nr ewidencyjnym 168 0

pow. 1 403 m2
, polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej 36 na rzecz

Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "Szansa" na prowadzenie na tej nieruchomosci
Osrodka dla Bezdomnych "Nadzieja".

ieruchomosc ta wykorzystywanajest na prowadzenie Osrodka dla Bezdomnych przez
Rawskie Stowarzyszenie "Szansa" od 2005 roku w formie nieodplatnego uZyczenia.
Maj'tc na uwadze sluszny cel wykorzystania przedmiotowej nieruchomosci zasadne jest
dalsze uzyczenie na czas nie oznaczony wymienionej wyzej nieruchomosci.



Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne uzyczenie
na czas nieoznaczony nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Rawie Mazowieckiej
przy ulicy Mszczonowskiej 36.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na nieodplatne uzyczenie na czas nieoznaczony nieruchomosci zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, oznaczonej nr 168 obr~b 2, polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Mszczonowskiej 36.

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

Ad 15. Okreslenie zasad prywatyzacji Zakladu Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w drodze
zbycia udzialow.

Temat referowal Prezes Zakladu Gospodarki Opadami sp. zoo. Mariusz Stanislawczyk
Powiedzial m.in.
Podstawowym zadaniem tej sp6lki jest eksploatacja, utrzymanie i rozbudowa skladowiska
odpad6w w Pukininie. Zgodnie z zalozeniami Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla
powiatu rawskiego przewiduje si~ budow~ Zakladu Odzysku Surowc6w Wt6rnych, a takze
rozbudow~ istniejqcego skladowiska oraz budow~ Centralnego Punktu Gromadzenia i
Segregacji Odpad6w (CPGS), do kt6rego odpady bylyby dowozone z odleglosci 15-20 km.
W sklad takiego punktu wchodzic b~dzie stacja segregacji odpad6w i stacja przeladunkowa,
a docelowo budow~ Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w 0 charakterze ponadlokalnym
Ponadto informacje przedstawil Pan Kazimierz Lcttkowski - przedstawiciel Firmy Bussiness
Export Poznan.
Powiedzial m.in.
Sp6lka prawa handlowego Zaklad Gospodarki Odpadami sp. z 0.0., kt6rej jedynym
udzialowcem jest Miasto Rawa Mazowiecka, zostala utworzona na podstawie uchwaly nr
XL/375/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2006 roku.

Sprywatyzowanie jednoosobowej sp6lki z ograniczonct odpowiedzialnoscict spowoduje
nie tylko odcictzenie miasta w zakresie finansowania kolejnych etap6w realizacji inwestycji na
skladowisku odpad6w, ale zapewni wplywy do budzetu, kt6re b~dctmogly zostac
przeznaczone chociazby na koszty zwictzane z finansowaniem wkladu wlasnego oraz koszt6w
niekwalifikowanych projektu wodocictgowo - kanalizacyjnego, a takze na splat~ zobowictzan,
zwiqzanych ze zrealizowanctinwestycjctna skladowisku odpad6w.

Prywatyzacja rozwictze problem koniecznosci sfinansowania III etapu inwestycji na
skladowisku odpad6w (wartosc ponad 16.500.000 zl.) oraz projektu wodocictgowo-
kanalizacyjnego do realizacji, kt6rego Miasto zamierza przystCI:.Pic,przy wsparciu srodk6w z
unijnego Funduszu Sp6jnosci (lctczna wartosc w latach 2008 -14 ok. 120.000.000 zlotych).

Prywatyzacja sp6lki komunalnej odbywa si~ na podstawie przepis6w ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. 0 komercjalizacji i prywatyzacji. Przywolana ustawa i akty wykonawcze
wydane najej podstawie okreslajct w szczeg61nosci spos6b dokonania wyceny rynkowej
udzial6w przeznaczonych do zbycia, spos6b wylonienia nabywcy, (co do zasady w trybie
publicznym), niezb~dne elementy umowy prywatyzacyjnej oraz spos6b zaplaty za nabywane
prawa. Prywatyzacja b~dzie poprzedzona przygotowaniem analiz przedprywatyzacyjnych i
wycen, zgodnie z przepisami Rozporzctdzenia Rady Ministr6w z dnia 3 czerwca 1997 r. w



sprawie zakresu analizy sp6lki oraz przedsi~biorstwa panstwowego, sposobu jej zlecania,
opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunk6w, w razie spelnienia, kt6rych
mozna odstqpic od opracowania analizy.
Radny Michal Sowik zglosil wniosek, aby przy tworzeniu Sp6lki podlegalo zbyciu 49%
udzial6w Miasta.
Wniosek w glosowaniu zostal odrzucony. Glosowalo 13 radnych, za - 3, przeciw 9,
wstrzymuj<tcych - 1.

Radny piotr Kwasniak wyrazil swoje zaniepokojenie, czy odleglosc lokalizacji wysypiska
smieci jest bezpieczna dla mieszkanc6w, zwlaszcza gdry to wysypisko b~dzie si~ powi~kszac
a linia zabudowy Miasta b~dzie si~ w przyszlosci przesuwac w kierunku wysypiska smieci.
Wyjasnien udzielal Ekspert Pan Latkowski.
Stwierdzil, ze w przyszlosci przy segregacji odpad6w wysypisko znacznie si~ zmniejszy a nie
zwi~kszy.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska - przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po zapoznaniu si~ z przedlozon<t informacj<t w sprawie okreSlenia zasad
prywatyzacji Zakladu Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w drodze zbycia udzial6w zaopiniowal<t
pozytywnie. (jeden glos przeciwny).

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
okreSlenia zasad prywatyzacji Zakladu Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w drodze zbycia
udzial6w.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci<t glos6w. Glosowalo 13 radnych, za - 10,
przeciw - 3.

Ad 16. Przyj~cie uchwaty w sprawie wyposazenia w maj~tek jednostek organizacyjnych
samorz~du terytorialnego.

Temat referowal Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej Czeslaw Kierebinski.
Powiedzial m.in.
Srodki trwale pod nazwa " przyl<tcze wodoci~owe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej" do
budynk6w b~d<tcych wlasnosci<t Miasta Rawa Mazowiecka przekazane zostaly Zakladowi
Gospodarki Komunalnej dowodami PT na podstawie uchwal Rady Miasta w latach 1997-2002.
Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzeniu
sciek6w odbiorca uslug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania instalacji i przyl<tczy
wodoci~owych lub instalacji i przyl<tczy kanalizacyjnych wraz z urz<tdzeniem pomiarowym
wl<tcznie.
Pozbawienie Zakladu Gospodarki Komunalnej przyl<tczy i przekazanie ich na maj<ttek
poszczeg6lnymjednostkom miejskim uporz<tdkuje stan prawny przed przeksztalceniem Zakladu z
zakladu budzetowego w sp6lk~ i nie spowoduje zadnych utrudnien.
Po przeksztalceniu sp6lka b~dzie mogla swiadczyc uslugi w zakresie utrzymania przyl<tczy w
oparciu 0 zawarte umowy z ich posiadaczami.
W zwi<tzku z tym wyposaza si~ jednostki organizacyjne Miasta Rawa Mazowiecka w mienie

komunalne Miasta, znajduj<tce si~ w posiadaniu Zakladu Gospodarki Komunalnej w Rawie
Mazowieckiej:

1. Miejsk<t Bibliotek~ Publiczn<t w Rawie Mazowieckiej w przyl<tcze kanalizacji sanitarnej
o wartosci pocz<ttkowej - 42.341,12 zl;



2. Szkol~ Podstawow'l. Nr 1 w Rawie Mazowieckiej :
1) w przyl'l.cze wodociqgowe do budynku frontowego 0 wartosci pocz'l.tkowej -

5.380,20 zl;
2) Przyl'l.cze wodociqgowe do budynku Szkoly podstawowej Nr 1 0 wartosci

pocz'l.tkowej - 8.031,30 zl
3) Przyl'l.cze kanalizacji deszczowej do Szkoly Podstawowej Nr 1 0 wartosci

pocz'l.tkowej - 3.205,75 zl;
4) Przyl'l.cze kanalizacji sanitarnej do budynku frontowego Szkoly Podstawowej Nr 1

o wartosci pocz'l.tkowej - 54.215,26

3. Szkol~ Podstawow'l.Nr 4 w Rawie Mazowieckiej w:
1) Przyl'l.cze wodociqgowe do Szkoly Podstawowej Nr 4 0 wartosci pocz'l.tkowej

1.300,00 zl;
2) Przyl'l.cze kanalizacji deszczowej do Szkoly Podstawowej Nr 4 0 wartosci

pocz'l.tkowej -16. 594,00 zl
3) Przyl'l.cze kanalizacji sanitarnej do Szkoly Podstawowej Nr 40 wartosci

Poczqtkowej - 4.885,00 zl;

4. Hal~ SportOW'l.w Rawie Mazowieckiej w:
1) Przyl'l.cze kana1izacji sanitarnej do Hali Sportowej 0 wartosci pocz'l.tkowej

35.000,00 zl;
2) Przyl'l.cze kana1izacji deszczowej do Hali Sportowej 0 wartosci pocz'l.tkowej

58.090,00 zl;
Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komuna1na po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wyposazenia w maj'l.tek jednostek
organizacyj nych samorz'l.du terytoria1nego.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawle
wyposazenia w maj'l.tek jednostek organizacyjnych samorz'l.du terytorialnego.

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

Ad 17. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie
sciekow oraz doplat do 1m 3 wody i sciekow.

Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w, okreSla
spos6b kalkulowania koszt6w i oplat za uslugi swiadczone przez przedsi~biorstwa
wodociqgowo kanalizacyjne oraz tryb zatwierdzania oplat.
Zgodnie z art. 20 ustawy przedsi~biorstwo wodociqgowe okresla taryf~ na 1 rok na podstawie
niezb~dnych przychod6w uwzgl~dniaj'l.c alokacj~ koszt6w dotycz'l.cych poszczeg61nych grup
odbiorc6w uslug i ujmuje w zestawieniu 0 nazwie taryfa.

Tryb zatwierdzania taryf okreslaj'l.ponizsze przepisy artykulu 24-go ustawy:
1. Taryfy podlegaj'l. zatwierdzeniu w drodze uchwaly rady gminy.
2. Przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem
wejscia taryfw zycie, przedstawia w6jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek 0
ich zatwierdzenie.



:)0

3. Do wniosku 0 zatwierdzenie taryf przedsi~biorstwo wodoci'liSowo-kanalizacyjne dolqcza
szczegolow'l:.kalkulacj~ cen i stawek oplat oraz aktualny plan.
4. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostaly opracowane zgodnie
z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty pod wzgl~dem celowosci ich ponoszenia.
5. Rada gminy podejmuje uchwal~ 0 zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia zlozenia
wniosku, albo 0 odmowie zatwierdzenia taryf, jezeli zostaly one sporz'l:.dzone niezgodnie z
przeplSaml.
Sa. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru niewaznosci uchwaly 0 zatwierdzeniu taryf
albo niestwierdzenia niewaznosci uchwaly 0 odmowie zatwierdzenia taryf, czas
obowi'l:.zywania dotychczasowych taryf przedluza si~ 0 90 dni od dnia dor~czenia
przedsi~biorstwu wodoci'liSowo- kanalizacyj nemu rozstrzygni~cia nadzorczego.
5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru niewaznosci uchwaly 0 odmowie zatwierdzenia
taryf, taryfy zweryfikowane przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodz'l:.w zycie po
uplywie 14 dni od dnia dor~czenia przedsi~biorstwu wodoci'liSowo-kanalizacyjnemu
rozstrzygni~cia nadzorczego.
6. Rada gminy moze podj'l:.cuchwal~ 0 doplacie dlajednej~ wybranych lub wszystkich
taryfowych grup odbiorcow uslug. Doplat~ gmina przekazuje przedsi~biorstwu
wodocictgowo- kanal izacyj nemu.
7. Przedsi~biorstwo wodoci'liSowo-kanalizacyjne oglasza zatwierdzone taryfy w miejscowej
prasie lub w sposob zwyczajowo przyj~ty w terminie do 7 dni od dnia podj~cia uchwaly.
8. Jezeli rada gminy nie podejmie uchwaly w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 5, taryfy
zweryfikowane przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodz'l:.w zycie po uplywie 70
dni od dnia zlozenia wniosku 0 zatwierdzenie taryf.
9. Przedsi~biorstwo wodoci'liSowo-kanalizacyjne oglasza w miejscowej prasie lub w sposob
zwyczajowo przyj~ty taryfy, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejscia ich w zycie.
9a. a uzasadniony wniosek przedsi~biorstwa wodocictgowo-kanalizacyjnego rada gminy, w
drodze uchwaly, przedluza czas obowi'l:.zywania dotychczasowych taryf, lecz nie dluzej niz 0

I rok.
9b. W uzasadnieniu wniosku, zamieszcza si~ w szczegolnosci informacje dotyczqce zakresu
swiadczonych uslug oraz warunkow ekonomicznych uzasadniajqcych przedluzenie
obowi'l:.zywania dotychczasowych taryf.
9c. Do wniosku, nie dol'l:.czasi~ szczegolowej kalkulacji cen i stawek oplat oraz planu.
10. Taryfy obowi'l:.zuj'l:.przez 1 rok.
W oparciu 0 przepisy ustawy oraz Rozporz'l:.dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku 0 zatwierdzanie taryf oraz warunkow
rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciekow, Zaklad
Gospodarki Komunalnej opracowal taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe
odprowadzanie sciekow na okres od 01.04.2008 do 31.03.2009, ktore wraz z wnioskiem
taryfowym przekazuje z posrednictwem Burmistrza Miasta do zatwierdzenia przez Rad~
Miasta Rawa Mazowiecka w drodze uchwaly.

W zwiqzku z uruchomionym procesem tworzenia spolki, na podstawie Uchwaly Rady
Miasta Rawa Mazowiecka ill XV/138/08 w sprawie likwidacji i przeksztalcenia Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej w jednoosobow'l:. spolk~ z ograniczon'l:.
odpowiedzialnosci'l:., zaistniala koniecznosc urealnienia kosztow.

Glownymi skladnikami kosztow powoduj'l:.cymi wzrost oplat S'l:.:amortyzacja w
wysokosci 1,3 mln zl w skali roku, ktorej wliczenie jest obowi'l:.zkowe w przyszlej formie
organizacyjnej Zakladu, energia elektryczna, ktorej wzrost cen ma wyniesc 14 % oraz koszty
osobowe na poziomie 10 %. Ce1em zlagodzenia znacz'l:.cejpodwyzki oplat dla odbiorcow,
proponujemy w uchwale wprowadzenie doplat z budzetu miasta do 1m3 wody i 1m3 sciekow
na poziomie ok. 2/3 planowanego wzrostu. Doplata jest swoist'l:.form'l:.dotacji, ktor'l:.przyszla
spolka b~dzie przeznaczac na wspolfinansowanie zadan inwestycyjnych zawartych w



przyj((tym w drodze uchwaly Rady Miasta Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata
2008-11. Efektywny wzrost oplat dla odbiorc6w uslug sklasyfikowanych w taryfie 1W i 1S
wyniesie 9,9%. Oplaty w naszym miescie b((dqna poziomie srednich oplat w kraju w III kw.
2007 roku. Budzet miasta obcictzony zostanie z tego tytulu kwotct ok. 870 000 zl w skali roku.

Radny Michal Sowik zwr6cil si(( z pytaniem co wplywa na wzrost koszt6w ceny wody,

Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej odpowiadajctc, wymienil jako g16wny czynnik
wzrost energii elektrycznej.

Radny Bernard Sujka zwr6cil uwag((, ze podwyzka jest zbyt wysoka, bardzo obcictzy to
budzety domowe gospodarstw.

Opini~ Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si(( z przedlozonct informacj ct w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wod(( i zbiorowe odprowadzenie sciek6w oraz doplat do 1m 3 wody i
sciek6w opiniuje pozytywnie.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna D((bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod(( i zbiorowe odprowadzenie sciek6w oraz
doplat do 1m 3 wody i sciek6w.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj((ta wi((kszoscict glos6w. Glosowalo 13 radnych, za - 7,
przeciw - 4, wstrzymujctcych-2.

Ad 18. Zmiana regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka.

Temat referowal Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski.
Powiedzial m.in.

Na mocy rozporzctdzenia Rady Ministr6w z dnia 6 czerwca 20071'. zmieniajctcego
rozporzctdzenie w sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska, wzrosly stawki za skladowanie
odpad6w komunalnych, a tym samym wystctPila koniecznosc podwyzszenia stawek za
skladowanie odpad6w komunalnych na skladowisku odpad6w innych niz niebezpieczne i
oboj((tne na terenie gminy Rawa Mazowiecka w miejscowosci Pukinin, okreslonych w
uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXXVI/342/06 z dnia 14.02.20061'., w sprawie
regulaminu utrzymania czystosci i porzctdku na terenie miasta.

Opini't Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
komunalnej opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany regulaminu utrzymania
czystosci i porzctdku na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna D((bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany regulaminu utrzymania czystosci i porzctdku na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj((ta wi((kszoscict glos6w. Glosowalo 13 radnych, za - 9,
przeciw - 1, wstrzymujctcych - 3.



Ad 19. Zmiana regulaminu Strazy Miejskie,j w Rawie Mazowieckiej wprowadzonego
uchwal~ nr XXVII243/0S Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2005 rok.

Temat referowal Komendant Strazy Miejskiej Slawomir Kazmierczak.
Powiedzial min,
W zwiqzku z nowelizacj'l:. w 2007 roku ustawy prawo 0 ruchu drogowym daj'l:.cymuprawnienia
Strazy Miejskiej do kontroli ruchu drogowego, poprzez uzywanie urz'l:.dzen samoczynnie
ujawniaj'l:.cych i rejestruj'l:.cych naruszenia przepis6w ruchu drogowego poprzez kieruj'l:.cychpojazdami,
Burmistrz Miasta podpisal umowtt na uzyczenie fotoradaru,
Fotoradar obsluguj'l:. straznicy Strazy Miejskiej, Zmiana uchwaly polega na tym, ze w przypadku
urz'l:.dzeniasamoczynnie rejestruj'l:.cego popelnienie wykroczenia drogowego, polegaj'l:.cego na
przekroczeniu dozwolonej prttdkosci na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, moze to wykonywac
jednoosobowy patroL

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr IrIa- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu sitt z przedlozon'l:. informacj'l:. w sprawie zmiany regulaminu Strazy
Miejskiej w Rawie Mazowieckiej opiniuje pozytywnie,

Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna Dttbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany regulaminu Stra:zy Miejskiej w Rawie Mazowieckiej wprowadzonego uchwal'l:.
nr XXVII243/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2005 rok.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjtttajednogiosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 20. Ustalenie granic obwod6w oraz planu sieci publicznych szk61 podstawowych
i gimnazj6w prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Naczelnik wydzialu Oswiaty, kultury, Zdrowia i Sportu Jolanta Kosinska.
Powiedziala m.in.
Przedlozony projekt uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk61
podstawowych i gimnazj6w prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka uwzglttdnia
zmiany spowodowane powstaniem nowych ulic na terenie naszego Miasta oraz decyzj'l:.Rada
Gminy Rawa Mazowiecka, kt6ra dniu 05.04.2007 r. podjtt1a uchwaltt nr VII37/07 w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szk61 podstawowych prowadzonych przez Gmintt Rawa
Mazowiecka i niekt6re miejscowosci bttd'l:.cedotychczas w naszych obwodach umieScila w
obwodach swoich szk61.
Wprowadzane powyzsz'l:. uchwal'l:.zmiany obwod6w spelniaj'l:.warunki okreslone wart. 17
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 0 systemie oswiaty (dotycz'l:.cedrogi uczni6w do szkoly).
Przedlozona uchwala ma na celu uporz'l:.dkowanie obwod6w w szkolach prowadzonych przez
Miasto Rawa Mazowiecka i zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 roku 0

systemie oswiaty uzyskala pozytywn'l:. opinitt Kuratorium Oswiaty w Lodzi Delegatura w
Skierniewicach.

Do istniej'l:.cychobwod6w szk61 zostaly dol'l:.czonenastttpuj'l:.ceulice:
Szkola Podstawowa Nr 1: Asnyka, D'l:.browskiej, Dolna, Fredry, Krasickiego, Staffa,
Zapolskiej;
Szkola Podstawowa Nr 2: Miodowa, Opoczynska, Targowa, Zamkowa;
Szkola Podstawowa Nr 4: Chrobrego, Batorego;



Gimnazjum Nr 1: Opoczynska, Asnyka, Dqbrowskiej, Dolna, Fredry, Krasickiego, Staffa,
Zapolskiej;
Gimnazjum Nr 2: Chrobrego, Miodowa, Batorego, Targowa.

Miejscowosci z gminy Rawa Mazowiecka, kt6re pozostajct w obwodach rawskich szk61
podstawowych oraz gimnazj6w:
Szkola Podstawowa Nr 1: Leopold6w, Podlas;
Szkola Podstawowa Nr 2: Boguslawki Duze ill 22, Boguslawki Male ill 24 - 30, Gluch6wek,
Matyld6w, Nowy Gluch6wek, Niwna od ill 44, Pasieka Walowska, Stary Dw6r, Scieki,
Walowice;
Szkola Podstawowa Nr 4: Kalen;
Gimnazjum Nr 1: Leopold6w, Podlas;
Gimnazjum Nr 2: Niwna od ill 44, Konopnica, Zydomice, Helen6w, Jakub6w,
Przewodowice, Julian6w, Julian6w Raducki, Pukinin, Byszewice, Matyld6w, Boguslawski
Duze, Boguslawski Male, Swinice, Kalen, Pasieka Walowska, Scieki, Walowice, Stary Dw6r,
Gluch6wek, Nowy Gluch6wek, Zag6rze.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki- przewodnicz~cy komisji.
Komisja oswiaty po zapoznaniu sitr z przedlozonct informacjct w sprawie ustalenia granic
obwod6w oraz planu sieci publicznych szk61 podstawowych i gimnazj6w prowadzonych przez
Miasto Rawa Mazowiecka zaopiniowala pozytywnie.

Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna Dtrbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
ustalenia granic obwod6w oraz planu sieci publicznych szk61 podstawowych i gimnazj6w
prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjtrta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 21. Ustalenie regulaminu okreslaj~cego wysokosc i szczegolowe warunki przyznawania
dodatkow: za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy szczegolowy
sposob obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych
zast~pstw oraz wysokosc i warunki wyplacania nagrod i innych skladnikow
wynagrodzenia wynikaj~cych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach
i przedszkolach, dla ktorych organem prowadz~cym jest Miasto Rawa Mazowiecka na
2008 rok.

Temat referowala Naczelnik wydzialu Oswiaty, kultury, Zdrowia i Sportu Jolanta Kosinska.
Powiedziala m.in.
Regulamin okreslajctcy wysokosc i szczeg610we warunki przyznawania dodatk6w: za wyslugtr
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg610wy spos6b obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych zasttrpstw oraz wysokosc i
warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia wynikajctcych ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem
prowadzctcym jest Miasto Rawa Mazowiecka na 2008 r. stano wi wykonanie upowaznienia
zawartego wart. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Stawki procentowe dodatk6w do wynagrodzenia nauczycieli, 0 kt6rych mowa w Karcie
Nauczyciela pozostajctna poziomie roku ubieglego.
Prognozowane srednie wynagrodzenie nauczycieli dla poszczeg6lnych stopni awansu
zawodowego w roku 2008 wyniesie:



- 1637,00 zl dla nauczycieli stazysty,
- 2098,00 zl dla nauczyciela kontraktowego,
- 2944,00 zl dla nauczyciela mianowanego,
- 3791,00 zl dla nauczyciela dyplomowanego.
Trese regulaminu zostala uzgodniona z wlasciwym zwi'tzkiem zawodowym tj. Zwi'tzkiem
Nauczycielstwa Polskiego Zarz'td Oddzialu w Rawie Mazowieckiej.
Zarz'td Oddzialu ZNP w Rawie Mazowieckiej zaakceptowal bez zmian przedlozony projekt
regulaminu okreslaj'tcego wysokose i szczeg610we warunki przyznawania dodatk6w: za
wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg610wy spos6b obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zast~pstw oraz wysokose i
warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia wynikaj'tcych ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem
prowadz'tcym jest Miasto Rawa Mazowiecka na 2008 r.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki- przewodnicz~cy komisji.
Komisja oswiaty po zapoznaniu si~ z przedlozon't informacj't w sprawie ustalenia regulaminu
okreslaj'tcego wysokose i szczeg610we warunki przyznawania dodatk6w: za wyslug~ lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg610wy spos6b obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zast~pstw oraz wysokose i
warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia wynikaj'tcych ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem
prowadz'tcym jest Miasto Rawa Mazowiecka na 2008 rok zaopiniowala pozytywnie.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
ustalenia regulaminu okreslaj'tcego wysokose i szczeg610we warunki przyznawania dodatk6w:
za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg610wy spos6b obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zast~pstw oraz wysokose i
warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia wynikaj'tcych ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem
prowadz'tcym jest Miasto Rawa Mazowiecka na 2008 role

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

Ad 22. Ustalenie najnizszego wynagrodzenia i uzgodnienia wartosci jednego punktu w
zlotych dla potrzeb ustalenia tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowala dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej Pani Agnieszka Zimecka.
Powiedziala m.in.
W zwi'tzku z planowanym w biez'tcym roku wzrostem wynagrodzeil pracownik6w sfery budzetowej
zaszla koniecznose ustalenia w nowej wysokosci najnizszego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartose punktu w pierwszej kategorii zaszeregowania w spos6b pozwalaj'tcy na okreslenie nowej
tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownik6w z uwzgl~dnieniem
planowanego wzrostu wynagrodzen. Proponuje si~ wysokose kwoty najnizszego wynagrodzenia w
pierwszej kategorii zaszeregowania w celu okreSlenia tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego w wysokosci 810,00 zl oraz wartose punktu 5,00 zl.



Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozon<t informaej<t w usta1enia najnizszego
wynagrodzenia i uzgodnienia wartosei jednego punktu w zlotyeh d1apotrzeb usta1enia tabe1i
miesi~eznyeh stawek wynagrodzenia zasadniezego w Miejskim Osrodku Pomoey Spoleeznej
w Rawie Mazowieekiej opiniuje pozytywnie.

Przewodniez<tea Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uehwaly w sprawie
usta1enia najnizszego wynagrodzenia i uzgodnienia wartosei jednego punktu w zlotyeh d1a
potrzeb usta1enia tabeli miesi~eznyeh stawek wynagrodzenia zasadniezego w Miejskim Osrodku
Pomoey Spoleeznej w Rawie Mazowieekiej.

Uwag do treSei uehwaly nie bylo.
Uehwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnyeh.

Ad 23. Ustalenie zasad korzystania z niektorych obiektow i urz~dzen uzytecznosci
publicznej, sposobu ustalania oplat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi
Miasta uprawnienia do stanowienia 0 ich wysokosci.

Po dyskusji projekt uehwaly zostal wyeofany z porz<tdku obrad do ponownej analizy w Komisji.
W glosowaniu Radajednoglosnie (glosowalo 13 radnyeh) wyeofala projekt uehwaly w sprawie
ustalenie zasad korzystania z niekt6ryeh obiekt6w i urz<tdzeii uzyteeznosei publieznej, sposobu
ustalania oplat za ieh korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do
stanowienia 0 ieh wysokosei.

Ad 24. Przyj~cie regulaminu korzystania ze Stadionu Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny
Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowal Zast~pea Burmistrza Miasta Wojeieeh Skoezek.
Powiedzial m.in.
W zwi<tzku z przej~eiem stadionu sportowego od RKS "Mazovia" przez Osrodek Sportu i
Rekreaeji im. Haliny Konopaekiej z dniem 02.01.2008 roku nalezy wprowadzic regulamin
korzystania ze Stadionu Miejskiego w Rawie Mazowieekiej.

Opinie Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Pan Zbigniew Tuszynski -
przewodnicz~cy Komisji.
Komisja po analizie przedlozonego regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Rawie
Mazowieekie oraz po naniesionyeh uwagaeh podezas analizy na posiedzeniu Komisji
zaopiniowala pozytywnie.

Przewodniez<tea Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uehwaly w sprawie
przyj~eia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Rawie Mazowieekiej.

Uwag do tresei uehwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnyeh.



Ad 25. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny
Konopackiej w Rawie Mazowieckiej(stadion).

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedzial m.in.
Stosownie do art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 roku 0 finansach publicznych
Rada Miasta ustala stawki dotacji przedmiotowych na dany rok budzetowy dla zakladow
budzetowych. W przypadku naszego Miasta dotacje przedmiotowe S'l udzielane z budzetu
miasta dla Osrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztow utrzymania 1 m 2 boisk
sportowych wraz z terenem przyleglym na stadionie miejskim, ktory to stadion OSiR
przejctl w br. od dotychczasowego uzytkownika RKS "Mazovia".
Poniewaz obiekty te Sctwykorzystywane glownie na cele sportowe i rekreacyjne w tym na
szkolenie dzieci i mlodziezy, obowi'lzuj'lce stawki oplat nie pokryj'lkosztow utrzymania
obiektu w trakcie roku.
Obiekt ten jest usytuowany w centrum Miasta, nalezy zatem szczegolnie zadbac 0 jego
estetyk~ oraz zapewnic bezpieczeitstwo osobom korzystaj'lcym ze stadionu, w zwictzku z tym
niezb~dnajest dotacja z budzetu Miasta stanoweiaca uzupelnienie srodkow za pokrycie
kosztow utrzymania obiektow.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozonct w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie
Mazowieckiej(stadion) opiniuje pozytywnie.

Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej

w Rawie Mazowieckiej(stadion).

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

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedzial m.in.
I. Zmiany w planie dochodow budzetu:

1. Dzia1758, rozdzial 75801 - w zwictzku z przyj~ciem przez Parlament ustawy budzetowej
na 2008 rok zwi~kszona zostala 0 kwot~ 303.114 z1. subwencja oswiatowa dla naszego
Miasta. Srodki ze zwi~kszonej subwencji b~dctprzeznaczone na podwyzki wynagrodzeit w
miejskich placowkach oswiatowych.
II. Zmiany w planie wydatkow.
l.Dzial 758, rozdzial75818 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 2.366 z1. rezerw~ ogolna budzetu.
2. Dzial 801.
W projekcie niniejszej uchwaly dokonuje si~ zwi~kszenia wydatkow w placowkach
oswiatowych Miasta z przeznaczeniem tych srodkow na 10 % podwyzki wynagrodzeit dla
nauczycieli i pracownikow administracji i obslugi. Zwi~kszona subwencja oswiatowa
absolutnie nie pokrywa wszystkich potrzeb zwictzanych ze wzrostem wynagrodzen. W
zwictzku z podwyzkct wynagrodzeit w szkolach i swietlicach szkolnych budzet Miasta musi
doplacic 665.890 z1. Srodki na ten cel pochodz'l ze zwi~kszonej kwoty wolnych srodkow na
rachunku bankowym budzetu miasta.



- na podwyzki wynagrodzen wraz z pochodnymi w szkolach podstawowych niezb~dna jest
kwota 355.810 zl.
- na podwyzki wynagrodzen w przedszkolach miejskich niezb~dnajest kwota 268.630 zl.
- na podwyzki wynagrodzen w dw6ch gimnazjach miejskich niezb~dnajest kwota 285.200 zl.

3. Dzia1854, rozdzial85401- zwi~kszenie wydatk6w 0 kwot~ 18.790 zl. zabezpieczy
potrzeby finansowe w zakresie podwyzek wynagrodzen pracownik6w swietlic szkolnych.

4. Dzial 926, rozdzial 92601:
- w zwiqzku z przej~ciem od 1.01.2008 przez OSIR od dotychczasowego dzierzawcy tj. RKS
"Mazovia" stadionu miejskiego oraz z obiektami w celu prawidlowego funkcjonowania
stadionu utrzymania go w nalezytym porzqdku oraz udost~pnieniu na imprezy sportowe
niezb~dne jest przekazanie z budzetu miasta dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiekt6w.
Wedlug przedlozonej kalkulacji w celu zabezpieczenia prawidlowego funkcjonowania
obiektu niezb~dna jest dotacj a w kwocie 100.018 zl.
- ponadto Dyrektor OSIR zwr6cil si~ z wnioskiem 0 przyznanie z budzetu dotacji celowej na
prace modemizacyjne w pawilonie sportowym. Z uwagi na stan budynku w jakim go przejql
od dotychczasowego uzytkownika niezb~dne jest wykonanie kompleksowego remontu dachu
wraz z ociepleniem i obr6bkami blacharskimi. Niezb~dne jest r6wniez malowanie elewacji
budynku oraz wyr6wnanie terenu wok61 pawilonu. Wnioskowana dotacja na ten cel to kwota
50.000 zl.
- Dyrektor OSIR wnioskuje r6wniez 0 dotacj~ celowq w kwocie 25.000 zl. na rozbi6rk~
zniszczonego plotu betonowego, wykonanie bramy wjazdowej na teren stadionu oraz
wykonanie plotu z siatki stalowej 0 dlugosci ok.130 m i wysokosci 3,20 m wzdluz boiska
treningowego i rzeki Rylki, kt6re spelni jednoczesnie funkcj~ "pilko-chwytu".
Prace te poprawiq funkcjonowanie tego obiektu i w znacznym stopniu wplynqna popraw~
estetyki tej cz~sci miasta.

Opini~ Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozonq w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
opiniuje pozytywnie.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu Miasta na 2008 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 27. Delegowanie przedstawiciela do Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc pisma Starosty Rawskiego
w sprawie uzupelnienia skladu przedstawicieli Rady Miasta do Rady Spolecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
W zwiqzku ze zgonem Naszego Kolegi Stanislawa Rosiaka nalezy wybrac nowego przedstawiciela.

Radny Wojciech Kubicki zglosil kandydatur~ Pani Malgorzaty Rudniak.
Innych kandydatur nie zgloszono.
Pani Malgorzata Rudniak wyrazila zgod~ na delegata do Rady Spolecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej



Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dttbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
delegowanie przedstawiciela do Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjttta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 28. Podj~cie uchwaly w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnosc Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka.

Informacji udzielala Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziala m.in.
Uznaje sitt skargtt Pani Stanislawy Podwysockiej na dzialalnosc Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka zwi'tzan't z bezprawnym zajttciem czttsci nieruchomosci skarz'tcej od strony
rzeki Rawki i odmow't wyplaty z tego tytulu odszkodowania za bezzasadn't.

Pani Stanislawa Podwysocka zlozyla skargtt, kt6ra,.zostala przekazana Radzie Miasta
Rawa Mazowiecka przez Wojewodtt L6dzkiego pismem CN.IILKS.7220/1/12/08 z dnia
13 lutego 2008 r. na dzialalnosc Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka zwi'tzan't z
bezprawnym zajttciem pod sciezktt rowerow't czttsci nieruchomosci od strony rzeki Rawki i
odmow't wyplaty z tego tytulu odszkodowania.

Rzekome naruszenie wlasnosci Pani Stanislawy Podwysockiej mialo nast'lPic na
czttsci dzialki polozonej przy ul. I-go Maja, nabytej aktem notarialnym Rep. 6632 z dnia 15
grudnia 1959 r. 0 obszarze 2448 m2, oznaczonej nr 592 a wg aktualnej ewidencji grunt6w nr
263 0 pow. 2822.

W w/w akcie notarialnym opisano polozenie dzialki w spos6b orientacyjny wskazuj'tc,
ze od wschodu dzialka graniczy z rzek't Rawk't. Okreslenie to odzwierciedlalo 6wczesny stan
faktyczny, lecz jak wiadomo, rzeka to ciek wodny plyn'tcy wyzlobionym przez siebie
korytem. Z biegiem czasu moze nast'lPic erozja tego koryta, przez co przebieg rzeki moze
ulec zmianie zwazywszy, ze od zawarcia w/w umowy notarialnej minttlo 48 lat. Por6wnuj'tc
powierzchnie dzialki okreslon't w umowie notarialnej Rep. 6632 z dnia 15 grudnia 1959r.
oraz mapie nr ewid. 191/59 z dnia 4 grudnia 1959r. z powierzchni't dzialki nr 263
odpowiadaj'tcej dawnej dzialce nr 592 otrzymujemy wzrost powierzchni 0 374 m2

•

Sciezka rowerowa zostala wybudowana przez miasto na wlasnym gruncie, tj. na
dzialce polozonej w obrttbie 8 miasta Rawa Mazowiecka oznaczonej w ewidencji grunt6w
jako dzialka nr 338 ujawnionej w KW LDIR/00005942/8, nabytej od Skarbu Panstwa przez
Gmintt Miasto Rawa Mazowiecka w drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody
Skierniewickiego nr G.IV.7228.2925/91 z dnia 6 czerwca 1991r.
Dzialka ta polo zona jest pomittdzy rzek't Rawkq, a dzialk't Pani Stanislawy Podwysockiej
oznaczonej nr 263.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dttbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zalatwienia skargi na dzialalnosc Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjttta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 29. Informacja 0 wyroku Wojewodzkiego S~du Administracyjnego w Lodzi w przedmiocie
uchwalenia regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego DOLNA w Rawie
Mazowieckiej.

Informacji udzielala Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziala m.in.



Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Lodzi - Wydzial II po rozpatrzeniu w dniu 8 stycznia 2008 roku
Sprawy ze Skargi Wojewody L6dzkiego na uchwal~ Nr VIII67/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze zbiornik wodnego
DOLNA w Rawie Mazowieckiej stwierdza niewaznosc zaskarzonej uchwaly w cz~sci obejmujctcej
§ 1 pkt 1 (regulaminu korzystania ze zbiornik wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej).

Ad 30. Przyj~cie uchwaly w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
Burmistrza Miasta.

Informacje przedstawila Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Proponuje si~ Panu Eugeniuszowi G6rajowi Burmistrzowi Miasta Rawa
Mazowiecka dodatkowe wynagrodzenie roczne, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia
12 grudnia 1997 roku 0 dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownik6w
jednostek sfery budzetowej, za 2007 rok - w wysokosci 9.921,54 zl (slownie:
dziewi~c tysi~cy dziewi~cset dwadzieScia jeden zlotych 54/1 00).

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozonct w dodatkowego wynagrodzenia rocznego
dla Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie.

Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta.

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

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 23 2008 r. do 7 marca 2008r.
W tym okresie w kazdct srod~ przyj~tych zostalo 27 interesant6w,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne, targowisko miejskie, zaj~cie pasa
drogowego, praca, pomoc spoleczna,z mian planu zagospodarowania przestrzennego, chodniki w
miescie, czynsz w mieszkaniach komunalnych, problem bezpanskich ps6w.
W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z
- spotkaniu z Dyrektorem Infrastruktury Urz~du Wojew6dzkiego
- spotkaniu ze Starostct Rawskim
- spotkaniu z Prezesem WFOSiGW w Lodzi
- spotkaniu w Zakladzie Energetyki Cieplnej
- spotkaniu w sprawie oddaniu budynku komunalnego RTBS
- spotkaniu ze Stowarzyszeniem Kupc6w Targowiska Miejskiego,
- w spotkaniach z przedsi~biorcami (m.in. Logis, Takema, Dakota, Stanley, Ford Sernice,
MIRBUD, Hotel OSSA, SULO, ).



Radny Piotr Kwasniak zwr6cil si~ z pytaniem czy b~dzie wi~cej na terenie Miasta ustawionych
stojak6w na rowery.

Burmistrza Miasta Eugeniusz G6raj odpowiadaj<tc, potwierdzil, ze stojaki na rowery S<tzamontowane
przed Urz~dem Miasta i b~d<tsukcesywnie montowane na terenie Miasta.

Radny Michal Sowik zaproponowal aby dofinansowac Ochotnicz<t Straz Pozarn<t w miescie
i zakupic nowe drzwi, kt6re pozostaly do wymiany.

Budynek ten miesci si~ w centrum Miasta i konieczna jest wymiana pozostalych starych
drzwi.

Radny Edward Mazurek zglosil wniosek aby nad zalewem pobudowac sciezk~ zdrowia.
Wielu mieszkanc6w jest zainteresowana sciezk<t zdrowia w okolicach zalewu.

Pan Pawel Zimecki - czlonek Sp6ldzielni Mieszkaniowej zwr6cil si~ z pytaniem do Prezesa
Rawsko-Mazowieckiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej dlaczego bez zgody lokator6w S<t
obci<tzani za termomodernizacj~ blok6w. W jakiej wysokosci sp6ldzielnia zaci£tgn~la kredyt
na termomodernizacj~, czy to prawda, ze sp6ldzielnia ma klopoty finansowe.

Na tym punkcie Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska oglosila zakonczenie obrad
XVII Sesji Rady Miasta.

00 30
Sesja trwala od godz. 13 do 18
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