
PROTOKOL
Z obrad XVIII Sesji Rady Miasta

Z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo 13 radnycl
Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy Wydzial6w Urz~du
Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele zaklad6w. . ..pracy 1 orgal1lZacJl.

ieobecni radni usprawiedliwieni
1. Leszek G6recki

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.
Zgodnie z list't obecnosci stwierdzila prawomocnosc obrad.

Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy Setuwagi do przedlozonego porz'tdku obrad:
Uwag nie bylo.
Porz'tdek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie (glosowalo 13 radnych) w nast~puj'tcym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porz'tdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Przyj~cie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta za 2007 rok.

a ) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
b) opinia Komisji Rewizyjnej

5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
6. Zmiana uchwaly w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Osrodka Sportu i Rekreacji

w Rawie Mazowieckiej.
7. Zmiana Statutu Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej.
8. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia wielo1etniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa

Mazowiecka na lata 2007-2011.
9. Powierzenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka uprawnienia do okreslania

wysokosci oplat.
10. Wyrazenie opinii w sprawie przeksztalcenia Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
11. Zmiana budzetu Miasta na 2008 rok.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy za 2007 rok.
13. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
15. ZakOl1czenie obrad.

Protok61 z obrad XVII Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty w glosowaniu wi~kszosci't glos6w.
Glosowalo 13 radnych, za - 12, wstrzymuj'tcych - 1.



Ad 4. Przyj~cie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta za 2007 rok.
a ) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
b) opinia Komisji Rewizyjnej

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in
Plan dochod6w budzetu miasta za 2007 rok zostal zrealizowany na poziomie 109%.
G16wnie zr6dlo dochod6w miasta w 2007 roku stanowily udzialy Miasta w podatkach
stanowiqcych doch6d budzetu pallstwa tj. podatku dochodowym od os6b fizycznych
i podatku dochodowym od os6b prawnych.
Udzial w tych podatkach stanowil ponad 27% dochod6w og61em. Na wysokos6 uzyskanych
dochod6w duzy wplyw mialy r6wniez wplywy budzetu z dochod6w z maj cttlmmiasta a
g16wnie dzi~ki uzyskanym cenom ze sprzedazy nieruchomosci komunalnych.
To zr6dlo dochod6w stanowilo w 2007 roku poziom 13,$5%dochod6w og61em.
W por6wnaniu z pierwotnym planem dochod6w budzetu Miasta - uchwaly budzetowej na
2007 rok - plan dochod6w na koniec 2007 roku w por6wnaniu z pierwotnym budzetem
wzr6s10 2.132.246 zl, a faktyczne wykonanie dochod6w na 31 grudzien 2007 roku wzroslo
w por6wnaniu do pierwotnego planu 05.430.772 zl.
Planowane wydatki budzetu Miasta na 2007 rok wykonane zostaly na poziomie 94%.
Roczny plan wydatk6w biezctcych wykonano w 95%, a plan wydatk6w majcttkowych
wykonano w 88%. Wi~kszos6 planowanych zadan zostala zrealizowana, a tylko niekt6re
z nich m.in. boiska przy szkolach podstawowych przesuni~to z uwagi na warunki atmosferyczne
do realizacji na rok nast~pny.
R6wniez plan wydatk6w budzetu Miasta w 2007 roku ulegl modyfikacji w trakcie roku.
W por6wnaniu z uchwalct budzetowctplan wydatk6w na 31 grudnia 2007 roku ulegl zwi~kszeniu
o kwot~ 175.464 zl.
W trakcie roku zmienila si~ r6wniez kwota planowanego deficytu budzetu Miasta.
Zgodnie z uchwalct budzetowctze stycznia 2007 roku planowany deficyt budzetu to 3.859.988 zl,
ana koniec roku zmniejszyl si~ do wysokosci 1.552.278 zl tj. 0 ponad 40%.
W uchwale budzetowej w styczniu 2007 roku planowano kredyty i pozyczki na kwot~ 3.694.688 zl,
ana koniec 2007 roku faktycznie zacictgn~lismy kredyty i pozyczki w wysokosci 1.094.833 zl,
czyli na poziomie 30% pierwotnej kwoty wynikajctcej z uchwaly budzetowej.
Poziom zadluzenia Miasta z tytulu kredyt6w i pozyczek na koniec 2007 roku to poziom 21%
dochod6w Miasta.
Kluczowym elementem w ocenie zdolnosci kredytowej jednostki samorzctdu terytorialnego jest
tzw. nadwyZka operacyjna, kt6ra stanowi r6znic~ pomi~dzy dochodami biezctcymi a wydatkami
biezctcymi.
Budzet Miasta Rawa Mazowiecka za 2007 rok zamknctl si~ nadwyzlq operacyjnct na kwot~ 4.815.764 z:

Nast~pnie Pani Malgorzata Rudniak - czlonek Komisji Rewizyjnej - z upowaznienia Przewodniczctcegc
Komisji Rewizyjnej ( z powodu choroby gardla) przedstawila opini~ z wykonania budzetu Miasta.
Komisja badala na swym posiedzeniach:
- wykonanie dochod6w,
- wykonanie wydatk6w,
- umorzenia, odroczenia i zaleglosci w podatku od nieruchomosci,
- umorzenia, odroczenia i zaleglosci w podatku od srodk6w transportowych,
- decyzje w zakresie podatk6w pobieranych przez Urzctd Skarbowy w Rawie Maz.,
- dofinansowanie organizacji i zwictzk6w nie b~dctcych jednostki budzetowymi,
- bilans z wykonania na koniec grudnia 2006r.,
Protok61 w zalctczeniu protokolu z obrad Rady.



Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu za 2007 rok
zaopiniowala pozytywnie sprawozdanie.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski -
przewodnicz~cy Komisji.
Komisja po dogl~bnej analizie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu Miasta za 2007 rok,
wyjasnieniach udzielonych przez Burmistrza Miasta oraz Skarbnika Miasta przej~lajednoglosnie
przedlozone sprawozdanie.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska - przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po analizie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu za 2007 rok
zaopiniowala pozytywnie sprawozdanie.

W dyskusji glos zabral radny Michal Sowik.
Zwr6cil uwag~ si~ z pytaniem, czy w dziale 90015 "Oswietlenie ulic, plac6w" - zadanie-
konserwacja oswietlenia ulicznego - kwota 27.084 zl za oswietlenie to kwota roczna czy miesi~czna.
Skarbnik Miasta wyjasniajqc, poinformowala, ze jest to kwota roczna.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc uchwaly Nr III/58/2008 Skladu
Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sprawie opinii dotyczqcej sprawozdania
Burmistrza Miasta z wykonania budzetu za 2007 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowala pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka z wykonania budzetu Miasta za 2007 rok.
Uchwala w zalqczeniu protokolu.

Przewodniczqca Rady Miasta przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie przyj~cie sprawozdania
z wykonania budzetu Miasta za 2007 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciq glos6w. Glosowalo 13 radnych, za - 11,
wstrzymujqcych - 2.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc uchwaly Nr III/59/2008 Skladu
Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sprawie opinii dotyczqcej wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie absolutorium za 2007 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowala pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa
Mazowiecka za 2007 role

Pani Malgorzata Rudniak - czlonek Komisji Rewizyjnej - z upowaznienia Przewodniczqcego
Komisji Rewizyjnej ( z powodu choroby gardla) przedstawila tresc wniosku Komisji
o udzielenie absolutorium.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19 marca 2008r. w pelnym skladzie osobowym
w jawnym glosowaniu stwierdzila, ze w wyniku badania dochod6w i wydatk6w budzetu Miasta
Rawa Mazowiecka nie wnosi zastrzezen do budzetu Miasta na 2007 rok i stawia wniosek 0 udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka



Przewodniczqca Rady Miasta przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2007 rok w glosowaniu
jawnym zostala przyjttta wittkszosciq glos6w.
Glosowalo 13 radnych, za - 11, wstrzymujqcych - 2.

Ad 6. Zmiana uchwaly w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Osrodka Sportu i Rekreacji
w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in
Uchwalona na sesji w dniu 7 marca br. doplata do koszt6w utrzymania 1m 2 boisk sportowych wraz z
terenem przyleglym na stadionie miejskim, kt6ry to stadion QSiR przejql w biezqcym roku od
dotychczasowego uzytkownika RKS "Mazovia" w wysokosci 1,79 odjednego 1m 2 powierzchni
uzytkowej, stanowi faktycznie dop1attt rocznie do m 2 , a w dotychczasowej uchwale zostalo to
zapisane jako doplata miesittczna do m 2 powierzchni stadionu oraz boisk.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu sitt z wyjasnieniami przedstawionymi przez Skarbnik
Miasta w sprawie zmiany uchwaly w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Osrodka Sportu
i Rekreacj i w Rawie Mazowieckiej zaopiniowala pozytywnie.

Przewodniczqca Rady Miasta przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowala Jolanta Makowska - Sekretarz Miasta.
W styczniu 2008 roku Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej przekazany zostal
do prowadzenia Stadion Miejski mieszczqcy sitt w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Zamkowej.
Z tego powodu zachodzi koniecznosc zmiany Statutu Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie
Mazowieckiej.
W Statucie Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej
stanowiqcym zalqcznik do uchwaly nr XII/I 02/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1
grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie
Mazowieckiej wprowadza sitt zmiany w zakresie mapki zalqcznik nr 3 okreslajqcej obszar
Stadionu Miejskiego, w § 8 "skresla sitt lit. "k" 0 brzmieniu "parking przy rogu ulic
Slowackiego i Katowickiej" i dodaje sitt brzmienie Stadion Miejski, § 9 ust 2 otrzymuje brzmienie
"Wysokosc oplat za korzystanie z uslug, obiekt6w i urzqdzel1 wchodzqcych w sklad OSiR okreSla
sitt na podstawie przepis6w ustawy 0 gospodarce komunalnej".

Slawomir Stefaniak zwr6cil sitt z wqtpliwosciami czy Burmistrz Miasta moze ustalac stawki, czy
nie jest to kompetencja Rady.



Sekretarz Miasta wyjasniala, ze na podstawie przepisow ustawy 0 gospodarce komunalnej
Burmistrz zarz'ldzeniem moze ustalac stawki.

Malgorzata Rudniak zglosila wniosek aby do Statutu w § 8 dopisac "boisko do pilki plazowej".
Przewodnicz'lca Rady Grazyna D~bska podala wniosek pod glosowanie.
Wniosek w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek G6recki- przewodnicz~cy komisji.
Komisja oswiaty po zapoznaniu si~ z przedlozon'l informacj'l w sprawie zmiany Statutu Osrodka
Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej zaopiniowala pozytywnie.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszyiiski -
przewodnicz~cy Komisji.
Komisja analizowala informacj'l w sprawie zmiany Statptu Osrodka i Sportu i Rekreacji w Rawie
Mazowieckiej lecz nie opiniowala.

Przewodnicz'lca Rady Miasta przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie zmiany Statutu Osrodka
i Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu jawnym zostala przyj~ta wi~kszosci'l glosow.
Glosowalo 13 radnych, za - 12, przeciw - 1.

Ad 8. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2007-2011.

Temat referowal Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej.
Powiedzial m.in.

Tegoroczna zmiana WPI ma na celu, oprocz dostosowania go do uchwalonego w styczniu br.
budzetu Miasta, takze zaktualizowanie wszystkich znanych i dost~pnych na dzieil dzisiejszy danych i
informacji dotycz'lcych trzech duzych projektow jakimi zajmuje si~ obecnie Miasto Rawa

r Mazowiecka, S'l to:
1. "Uporz'ldkowanie gospodarki wodno - sciekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - faza I"

- planowanego do dofinansowania z Funduszu Spojnosci Unii Europejskiej.

2. Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej.
3. Kompleksowa poprawa infrastruktury oswiatowej w Rawie Mazowieckiej.

Zaktualizowano tytuly zadail, kwoty, uwzgl~dniono wykonanie budzetu za rok 2007 i decyzje
Powiatu Rawskiego dotycz'lce finansowania krytej plywalni / wieloletni plan przewiduje naklady do
poniesienia w trakcie realizacji inwestycji i tuz po jej zakoilczeniu - dlatego w planie uwzgl~dnione
S'l tylko cztery raty z dotacji Powiatu, pi'lta uwzgl~dniana jest tylko w planowanych dochodach/.
W ramach projektu pod nazw'l "Kompleksowa poprawa infrastruktury oswiatowej
w Rawie Mazowieckiej" realizowane jest zadanie pod nazw'l Rozbudowa i przebudowa Przedszkola
nr 5 i ta zmiana WPI wymaga krotkiego wyjasnienia.

W roku 2007 opracowany zostala dokumentacja projektowo kosztorysowa rozbudowy i
przebudowy budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Solidarnosci. Po jej sprawdzeniu zliczono kosztorysy
inwestorskie poszczegolnych branz robot i okreslono koszt calkowity przebudowy i rozbudowy tego
budynku na 2.815.000 zl. Kwot~ t'l wprowadzono do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,



rozpisujqc realizacjtt inwestycji na dwa lata - w pierwszym rozbudowa budynku i przeprowadzenie
tam dzieci, a w drugim przebudowa istniejqcego budynku.
W marcu br. ogloszono przetarg nieograniczony na realizacjtt tego dwuletniego przedsittwzittcia. Na
przetarg wplyntt1y dwie oferty - pierwsza na kwottt 3.700.000 zl, a drug a na kwottt 4.600.000 zl. Tak
duza rMnica mittdzy budzetem a ofertami kazal wnikliwie poddac analizie kosztorys inwestorski.
Doszlo do spotkania z projektantem i wtedy odkryty zostal blqd popelniony przy zliczaniu
inwestorskich kosztorysow branzowych. Okazalo sitt bowiem, ze kosztorys inwestorski branzy
budowlanej, liczqcy sto kilkadziesiqt stron, zawieral w sobie dwa kosztorysy. Pierwszy na
przebudowtt budynku i drugi na jego rozbudowtt. Do obliczen uwzglttdniony zostal tylko ten
pierwszy. W ten sposob pominittto kwottt 1.202.003 zl brutto.
W tej sytuacji, po konsultacjach z radcqprawnym, przyjttto rozwiqzanie polegajqce na tym, aby
przetargu tego nie uniewazniac, tylko /zgodnie z ustawq Prawo Zamowien Publicznych/ zwittkszyc
kwottt jakq Miasto zamierza przeznaczyc na to zadanie do poziomu ceny najkorzystniejszej oferty.
Poniewazjednak kwota przyjttta na to zadanie w tegoroczpym budzecie jest wystarczajqca, istnieje
potrzeba zwittkszenia a 485.000 zl kwoty zarezerwowanej w WPI na rok 2009.
Zrodlem pokrycia zwittkszonych nakladow na realizacjtt tej inwestycji w 2009 roku bttdq zwittkszone
wplywy budzetu z dochodow ze sprzedazy nieruchomosci komunalnych.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu sitt z wyjasnieniami przedstawionymi przez Naczelnika Wydzialu
Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej w sprawie zmiany uchwaly w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2007 -2011
zaopiniowala pozytywnie.

Przewodniczqca Rady Miasta przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2007-2011.

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

Ad 9. Powierzenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka uprawnienia do okreslania
wysokosci oplat.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in
W styczniu 2008 roku Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej przekazany zostal
Do prowadzenia Stadion Miej ski mieszczqcy sitt w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Zamkowej.
Z tego powodu zaszla koniecznosc ustalenia odplatnosci za korzystanie z obiektow i urzqdzen
Stadionu Miejskiego. Aby zwittkszyc szybkosc reakcji w sprawie oplat proponuje sitt aby
mozliwosc oplat mial Burmistrz Miasta w drodze Zarzqdzenia.

Przewodniczqca Rady Miasta przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka uprawnienia do
okreslania wysokosci oplat.

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



Ad 10. Wyrazenie opinii w sprawie przeksztalcenia Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska wyjasniajqc poinformowala, ze Starosta Rawski
zwr6cil si~ do Rady Miasta 0 wydanie opinii w sprawie przeksztalcenia Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Przeksztalcenie polega na ograniczeniu dzialalnosci podstawowej poprzez likwidacj~:
- w przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej - filii Poradni Og6lnej i Poradni

Pediatrycznej w Kurzeszynie,
- wiej skiego Osrodka w Babsku,
- w Szpitalu Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej Oddzialu dla przewlekle chorych.

Nast~pnie Przewodniczqca Rady Miasta przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie wyrazenia
opinii w sprawie przeksztalcenia Samodzielnego PubliCf:nego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej.

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

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in

Projekt uchwaly dotyczy zmiany w uchwale budzetowej na 2008 rok w nast~pujctcym zakresie:

1. Zmiany w planie dochod6w budzetu:

1. Dzial 900, rozdzial 90095, § 0870 zwi~kszenie dochod6w 0 kwot~ 764.000 zl. w zwictzku
Odplatnym przekazaniem na rzecz Zakladu Energetyki Cieplnej sp6lki zoo. urzctdzen i budowli
powstalych w wyniku modernizacji ucieplownienia miasta Rawa Mazowiecka realizowanego w
ramach inwestycji miejskich w latach poprzednich. Poniesione naklady dotyczyly kotlowni w
os.Solidarnosci, w SP Nr 1 i ul.Zwolinskiego.

II. Zmiany w planie wydatk6w biezctcych.

1. Dzia1801, rozdzial80195 - przenosi si~ do tego rozdzialu srodki w kwocie 3.000 zl. z dzialu 921,
rozdzialu 92195, kt6re b~dctprzeznaczone na zlecenie w drodze konkurs6w zadan w obszarze
edukacja i wychowanie dzieci i mlodziezy.

2. Dzial 900, rozdzial 90095 - zwi~kszenie wydatk6w biezctcych 0 kwot~ 600.000 zl. to planowane
srodki na doplat~ z budzetu miasta do wody i sciek6w po uwzgl~dnieniu nowych taryf za wod~ i
scieki jaka obowictzuje na terenie miasta od 1.04.2008 roku. Wysokosc doplat z budzetu miasta
b~dzie wynikala z faktycznej ilosci sprzedanej wody i odprowadzonych sciek6w na rzecz odbiorc6w
w taryfach wskazanych w uchwale Rady Miasta, dla kt6rych ustanowiono doplaty do 1 m 3 wody
i sciek6w z budzetu miasta.

3.DziaI921, rozdzial92118 - na wniosek Dyrektora Muzeum Ziemi Rawskiej zwi~ksza si~ 0 kwot~
5.000 zl. dotacj~ dla tej plac6wki z przeznaczeniem tych srodk6w na remont dachu na baszcie
Zamku KsictzcttMazowieckich. Prace remontowe zabezpieczct caly obiekt przed zniszczeniem gdyz
sciekajctca na dach woda powoduje r6wniez erozj~ scian baszty.



4. Dzial 921, rozdzial 92195 - planowane srodki w kwoeie 3.000 z1.przenosi si~ do rozdzialu 80195
na zleeenie zadan w drodze konkurs6w.

5.Dzial926, rozdzial92605 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 12.000 z1.planowane wydatki z budzetu miasta
dla klub6w sportowyeh. Z uwagi na duze zainteresowanie rekreaejet i sportem wsr6d dzieei ze szk6l
podstawowyeh, istnieje potrzeba ogloszenia dodatkowego konkursu na prowadzenie zaj~e w
nowoutworzonyeh grupaeh skupiajeteyeh dzieei z terenu ealego miasta.

DZIAL 600 TRANSPORT I LJ\CZNOSC
Rozdzial 60016 - Drogi publiezne gminne
1.Budowa nawierzehni bitumieznej w ulieaeh R6zana i Kaezeneowa
Plan - 353.000 zl
Zwi~kszenie - 30.000 zl
Plan po zmianaeh - 383.000 zl
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zam6wien Publieznyeh nastcwila aktualizaeja kosztorysu
inwestorskiego - kosztorys musi bye aktualizowany nie p6iniej niz 6 miesi~ey przed ogloszeniem
zam6wienia.
2. Budowa ehodnika w uliey Polnej wraz z budowet boeznyeh si~gaezy uliey Polnej
Plan - 140.000 + 252.000 zl = 392.000 zl
Zwi~kszenie - 58.000 zl
Plan po zmianaeh - 450.000 zl

W momeneie uehwalania budzetu Miasta na 2008 rok znane tylko byly szaeunkowe koszty tego
przedsi~wzi~eia. Wykonany w lutym br. kosztorys inwestorski okresla te koszt na kwot~ jw. stetd
zwi~kszenie srodk6w na to zadanie. Zadanie to zostanie zleeane do realizaeji poprzez ogloszenie
jednego przetargu nieograniezonego na ealose tj. budowa ehodnika i si~gaezy.

3. Opraeowanie dokumentaeji projektowej budowy nawierzehni ulie Getsiorowskiego i Lenartowieza
Plan - 60.000 zl
Zmniejszenie 53.000 zl
Plan po zmianaeh - 7.000 zl

4. Przebudowa nawierzehni w ul. Getsiorowskiego
Plan - 400.000 zl
Zmniejszenie - 400.000 zl
Plan po zmianaeh - 0
W zwietzku z tym, ze budowa kanalizaeji deszezowej w ulieaeh Reymonta i Poludniowej planowana
jest do realizaeji w ramaeh Funduszu Sp6jnosei w roku 2010, a poprzez t~ kanalizaej~
odprowadzane b~detwody deszezowe z ulie Getsiorowskiego i Lenartowieza, projektowanie budowy
nawierzehni w tyeh ulieaeh, a tym samym i sarna budowa byloby przedwezesne. Stetdwykreslenie
zadan z budzetu na rok biezetey. Zadanie to b~dzie realizowane po wspomnianyeh wyzej
inwestyejaeh w ul. Reymonta i Poludniowej. Opraeowana mapa posluzy do ee16w
inwetaryzaeyjnyeh przy przygotowywaniu dokumentaeji dla potrzeb realizaeji projektu w ramaeh
Funduszu Sp6jnosei.



5. Budowa nawierzchni drogowej wraz z chodnikami w osiedlu Solidarnosci
Plan - 0
Zwi~kszenie 625.000 zl
Plan po zmianach - 625.000 zl
W zwiqzku z oddaniem do uzytkowania nowego bloku mieszkalnego zrealizowanego przez Rawski
TBS planuje si~ wykonac nOWqnawierzchni~ drogowq w ulicy dojazdowej do tego bloku, na
odcinku od ulicy Solidarnosci /przy budynku ZUS/ do istniejqcej nowej nawierzchni, wybudowanej
w roku 2007 /obok siedziby ZEC/. Opr6cz tego planowanajest takze budowa zatoki parkingowej
wzdluz budowanej drogi oraz budowa dw6ch parking6w przy tej ulicy. Kwota powyzsza
uwzgl~dnia r6wniez koszty nadzoru inwestorskiego.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sciezki rowerowej na odcinku od ulicy Lowickiej
do osiedla Zamkowa Wola.
Plan - 0
Zwi~kszenie - 20.000 zl
Plan po zmianach - 20.000 zl
Trzeci etap budowy sciezki rowerowej / drugi etap to odcinek wok61 zalewu/ przewiduje polqczenie
Parku Miejskiego z osiedlem Zamkowa Wola. Sciezka ta prowadzilaby, 0 ile okaze si~ to mozliwe,
pod mostem na ulicy Lowickiej na teren stadionu i dalej przejsciem pod obwodnicq w kierunku
osiedla.

DZIAL 801 OSWIATA I WYCHOWANIE
Rozdzial 80101 - Szkoly Podstawowe

1. Remont i wymiana pokrycia dachu budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Plan - 740.000 zl
Zwi~kszenie - 145.000 zl
Plan po zmianach - 885.000 zl
W celu wylonienia wykonawcy tego zadania ogloszono przetarg nieograniczony. Przedmiotem
zam6wienia w ramach przetargu, opr6cz tego zadania sqjeszcze budowa nowego wejscia do
budynku Gimnazjum nr1, instalacja windy w budynku Gimnazjum nr 1 oraz wymiana ogrodzenia
terenu szkoly od ulicy Niepodleglosci. W wyniku ogloszonego przetargu wplyn~la jedna oferta.
Jednak jej cena 0 145.000 zl przewyzsza kwot~ jakq Miasto zamierzala przeznaczyc na realizacj~
takiego zam6wienia. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zam6wieil Publicznych mozliwe jest, aby
w terminie zwiqzania ofertq, inwestor zwi~kszyl kwot~ w budzecie do kwoty oferowanej przez
oferenta i bez powtarzania przetargu moze nastqpic podpisanie umow~ z oferentem. Z analizy
kosztorysu ofertowego wynika, ze niedob6r srodk6w wyst~puje w cz~sci koszt6w dotyczqcych
wymiany pokrycia dachowego budynku szkoly. Stqd prosba 0 zwi~kszenie srodk6w wlasnie w tym
zadaniu.

DZIAL 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISK
Rozdzial 90017 - zaklady gospodarki komunalnej

Zaklad Gospodarki Komunalnej realizuje zadania inwestycyjne zawarte w Dziale 900 - Gospodarka
komunalna, Rozdzia190017 "UPORZf\DKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W
AGLOMERACJI RAW A MAZOWIECKA - FAZA I" przewidywanego do dofinansowania z
FUNDUSZU SPOJNOSCI UNII EUROPEJSKIEJ.
W zwiqzku z koniecznosciq zaplanowania realnych koszt6w poszczeg6lnych zadail na podstawie
obecnych wskaznik6w cenotw6rczych oraz uszczeg610wienia zakresu opracowany zostal projekt
Programu w przedstawionej wersji.



W projekcie zaproponowana zostala zmiana koszt6w wynikajqca z ich urealnienia z og6lnej kwoty
65000000 PLN na kwot~ 79 090 000 PLN. Okres realizacji samego przedsi~wzi~cia
inwestycyjnego planowanego do rozpocz~cia w 2008 roku przesuwa si~ na lata nast~pne. W 2008
roku szacuje si~, ze z budzetu miasta b~dzie to kwota 2.295.741 zl., a nie 8.230.200 zl. jak przyj~to
w uchwale budZetowej.

Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnosc
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach R6zana i Kaczeilcowa
Plan - 290.000 zl
Zwi~kszenie - 30.000 zl
Plan po zmianach - 320.000 zl
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zam6wieil Publicznych nastqpila aktualizacja kosztorysu
inwestorskiego, z tej aktualizacji wynika potrzeba zwi~kszenia planowanych srodk6w na to zadanie
o kwot~ 30.000 zl..
2. Za kwot~ 57.000 zl. planuje si~ zakup szaletu wolnostojqcego, kt6ry b~dzie ustawiony w Parku
Miejskim.

DZIAL 926
Rozdzial92601 - Obiekty sportowe
1. Budowa letniej sceny na terenie OSiR
Plan - 50.000 zl
Zwi~kszenie - 10.000 zl
Plan po zmianach - 60.000 zl
Dyrektor OSiR zwr6cil si~ z wnioskiem 0 zwi~kszenie 0 10.000 zl. planowanych srodk6w na
budow~ sceny na terenie osrodka. Wykonanie tego obiektu wi'lze si~ z koniecznosci'l zlecenia
opracowania dokumentacji, a nast~pnie wykonania obiektu. Szacowany koszt zaprojektowania i
wykonania obiektu to niezb~dna kwota 60.000 zl.
IV. W zwi'lzku z przesuni~ciem w czasie finansowania z budzetu miasta zadania dotycz'lcego
uporz'ldkowania gospodarki wodno-sciekowej zmniejsza si~ 0 kwot~ 5.935.550 zl. planowane do
zaciqgni~cia pozyczki i kredyty na realizacje tego zadania w br.
Zmniejszenie planowanych do zacictgni~cia kredyt6w i pozyczek 0 kwot~ jw. ma r6wniez
bezposredni zwi'lzek z prognozowanym zadluzeniem miasta na koniec 2008 roku, kt6re po tej
korekcie budzetu zmniejszy si~ z 36 % do poziomu 21 % planowanych dochod6w budzetu miasta.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu si~ z wyjasnieniami przedstawionymi przez Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie proponowane zmiany budzetu Miasta na 2008 rok.

Przewodnicz'lca Rady Miasta przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly
budzetowej Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2008.

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

Pani Malgorzata Rudniak - czlonek Komisji Rewizyjnej - z upowaznienia Przewodnicz'lcego
Komisji Rewizyjnej (z powodu choroby gardla) przedstawila sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
za 2007 rok.



Komisja Rewizyjna pracowala zgodnie z planem pracy na rok 2007 przyj~tym przez Rad~ Miasta
Rawa Mazowiecka.
W okresie sprawozdawczym odbylo si~ 21 posiedzen w trakcie kt6rych, czlonkowie komisji
skontrolowali 4 jednostki podlegle Urz~dowi Miasta oraz 2 wydzialy tegoz Urz~du. Ponadto
zostaly skontrolowane na specjalny wniosek Rady Miasta Rawa Mazowiecka, wszystkie kluby
sportowe dzialajqce na terenie Miasta.
Komisja Rewizyjna nie odbyla dw6ch planowanych kontroli:
- w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej
- w Przedszkolu Miejskim Nr 1.
Ze wzgl~du na kontrol~ wszystkich klub6w sportowych nie odbyte w/w posiedzenia, Komisja
Rewizyjna uwzgl~dnila w planie pracy na rok 2008, co zostalo przyj~te przez Rad~ Miasta Rawa
Mazowiecka.

Podstawowymi celami kontroli bylo sprawdzenie prawidlowosci wykorzystania przez
poszczeg6lne jednostki srodk6w finansowych. Gospodark~ finansowqjednostek i wydzia16w
sprawdzono pod wzgl~dem legalnosci, celowosci i gospodarnosci. Wszystkie kontrole zostaly
wykonane na podstawie pisemnego upowaznienia Przewodniczqcej Rady Miasta.

Komisja stwierdza, ze gospodarka finansowa kontrolowanych jednostek prowadzona byla
prawidlowo, z wylqczeniem Klubu Sportowego RKS "MAZOVIA", gdzie komisja stwierdzila
uchybienia pod wzgl~dem celowosci i gospodarnosci finansowej.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 8 marca 2008 r. do 14 kwietnia 2008r.
W tym okresie w kazd'l.srod~ przyj~tych zostalo 16 interesant6w,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne, nawierzchnia dr6g, kosze na smieci,
zaj~cie pasa drogowego, praca, pomoc spoleczna, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego,
chodniki w miescie, problem bezpanskich ps6w.
W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z poslem Arturem Ostrowskim,
- spotkaniu z Dyrektorem Infrastruktury Urz~du Wojew6dzkiego
- spotkaniu z Dyrektorem Promocji Urz~du Wojew6dzkiego w sprawie Dni Rawy
- spotkaniu ze Starost'l. Rawskim
- spotkaniu z Prezesem Sp6lki Wodoci~6w i Kanalizacji
- Komisji Bezpieczenstwa w Skierniewicach,
- spotkaniu w sprawie oddaniu budynku komunalnego RTBS
- spotkaniu wsp6lnie z radnym Piotrem Irl'l. z mieszkancami osiedla Jezowska.
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. Logis, Takema, Dakota, Stanley, Ford Sernice,
MIRBUD, Hotel OSSA, SULO, ).

Radny Wojciech Kubicki zwr6cil si~ z pytaniem do Burmistrza:
- kto jest w Radzie Nadzorczej w nowo powolanych Sp61kach
- czy S'l.rozdysponowane mieszkania Miasta w bloku RTBS na osiedlu Solidarnosci.

Burmistrz Eugeniusz G6raj odpowiadaj'l.c poinformowal.
W Radzie Nadzorczej Sp61ki Wodoci~6w i Kanalizacji bior'l. udzial:



- Artur Piotrowski
- Wojciech Skoczek
- Mariusz Stanislawczyk

W Radzie Nadzorczej Zakladu Gospodarki Odpadami sp. z 0.0. bior<tudzial:
- Teresa Pietrzak
- Mariusz Marusinski
- Piotr Gonski

Radna Malgorzata Rudniak zwrocila si(( z wnioskiem 0 podjazd dla niepelnosprawnych na pasach
przy ulicy Krakowskiej (obok Totolotka). Wysoki kraw((znik jest przeszkod<t dla niepelnosprawnych
w przemieszczaniu si(( na wozku.

Radny Wojciech Kubicki zwrocil uwag(( na brak przejscia dla pieszych przy Supermarkecie.
Zwrocil uwag(( na brak Izby Pami((ci lana Pawla II w Bibliotece Miejskiej.

Wyjasnienie w sprawie Izby Pami((ci lana Pawla II udzielil Wiceburmistrz Wojciech Skoczek.
Powiedzial m.in.
Z uwagi na trudnosci lokalowe - brak lokalu dla Kombatantow - na ten czas zawieszono Izb((
Pami((ci - do konca maja b((dzie reaktywowana.

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