
PROTOKOL

Z obrad XIX Sesji Rady Miasta
Z dnia 20 maja 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo 14
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy
Wydzialow Urz~du Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele
zakladow pracy i organizacji.

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska, ktora powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.

Zgodnie z list'l:.obecnosci stwierdzila prawomocnosc obrad.
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska poinformowala, ze w obradach bierze udzial
nowo wybrany radny (w wyborach uzupelniaj'l:.cych , z powodu smierci radnego Stanislawa
Rosiaka ) Wlodzimierz Bl~dek.

Przewodnicz'l:.cy Miejskiej Komisji Wyborczej Artur Piotrowski wr~czyl nowo wybranemu
radnemu zaswiadczenie 0 wyborze na radnego.

Nast~pnie Przewodnicz'l:.ca Rady przedstawila tresc roty slubowania. Radni wysluchali trdci
roty slubowania na stoj'l:.co.
Po odczytaniu roty radny Wlodzimierz Bl~dek wypowiedzial slowo "SLUBUJ~", dodaj'l:.c
slowa "TAK MI DOPOMOZ BOG". .
Przewodnicz'l:.ca Rad y Miasta stwierdzila ,ze od tego momentu sklad Rady liczy 15 radnych
a radny Wlodzimierz Bl~dek podpisallist~ obecnosci.

Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porz'l:.dek.
Zwrocila si~ z zapytaniem, czy S'l:.uwagi do przedlozonego porz'l:.dkuobrad.
Burmistrz Miasta zwrocil si~ z prosb'l:.do Rady 0 wprowadzenie do porz'l:.dkuobrad punktow
w spraWle :
- w sprawie przystctPienia do projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych
Wojewodztwa Lodzkiego "i pelnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
- w sprawie wyrazenia zgody na przyj~cie darowizny
- w sprawie udzielenia upowaznienia dla Rawskich Wodocictgow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej do zlozenia wniosku 0 dofinansowanie realizacji projektu
pn. "Uporz'l:.dkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza
I" ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko oraz powierzenia ww. projektu do realizacji Rawskim Wodocictgom i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej
- wykrdlenie z porz'l:.dku obrad pkt. nr 8 "Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodz'l:.cych w
sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Rawa Mazowiecka".



Przewodniczqca poddala pod glosowanie propozycje zmiany porzqdku obrad 0 wprowadzenie
proponowanych punk6w.
W glosowaniu propozycja zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Porzqdek obrad po naniesionych poprawkach w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie
(glosowalo 15 radnych) w nast~pujqcym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zlozenie slubowania przez radnego.
3. Przyj~cie porzqdku obrad.
4. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
6. Nabycie nieruchomosci gruntowej polozonej w rejonie ulicy Podmiejskiej w Rawie

Mazowieckiej.
7. Nadanie tytulu "Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka".
8. Przystqpienie do projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych

Wojew6dztwa L6dzkiego "i pelnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
9. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzqdzell wodoci'tgowych i urz'tdzell

kanalizacyjnych.
10. Zmiana uchwaly w sprawie skladu osobowego Komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
11. Powolanie Zast~pcy Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego.
12. Wyrazenie zgody na przyj~cie darowizny
13. Zmiana budzetu Miasta na 2008 rok.
14. Udzielenia upowaznienia dla Rawskich Wodocictg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie

Mazowieckiej do zlozenia wniosku 0 dofinansowanie realizacji projektu pn. "Uporz'tdkowanie
gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I" ze srodk6w
Funduszu Sp6jnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz
powierzenia ww. projektu do realizacji Rawskim Wodociqgom i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie
Mazowieckiej.

15. Informacja 0 zawartych umowach cywilno-prawnych.
16. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
17. Interpelacje, zapytania.
18. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XVIII Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty w glosowaniu wi~kszosci't glos6w.
Glosowalo 15 radnych, za - 14, wstrzymuj'tcy - 1.

Ad. 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej.

Temat referowal inspektor Wydzialu Gospodarki Terenami Mieczyslaw Tkaczyk.
Powiedzial m.in.
Zgodnie z obowi'tzuj'tcym planem miejscowym (z p6iniejszymi zmianami) zostal dla
teren6w 0 symbolach 2.138.P,UKS,U i 2.142.P,UKS polozonych w rejonie ulicy Bialej oraz 0

symbolu 8.79.UU,ZP, polozonego przy ul. Katowickiej ustalony wskainik nachylenia polaci
dachowych 10% do 120%.



W mysl najnowszych technologii budowy obiekt6w wielko-przestrzennych (hale
magazynowe lub basen6w plywackich) stosuje si~ przekrycia dachowe 0 nachyleniu od 1,5%
lub 0 nachyleniu zmiennym w tym 0 przekroju p6l-eliptycznym lub p6l kolistym (kopulowe).
Z uwagi na powyzsze zachodzi koniecznosc dostosowania ustalen planu w celu umozliwienia
stosowania nowoczesnych technologii. Nalezy nadmienic, ze wymienione tereny S't
promowane pod zabudow~ w ustaleniach studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka i zmiana wskainika nachylenia
polaci dachowych w planie miejscowym nie jest sprzeczna z ustaleniami studium.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaezewska przewodniez~ea
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach inspektora Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie prpjekt uchwaly w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci't glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymuj'tcy - 1.

Ad 6. Nabyeie nieruehomosei gruntowej poloionej w rejonie uliey Podmiejskiej w Rawie
Mazowieekiej.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest nabycie od os6b fizycznych nieruchomosci stanowi'tcej
dzialki ill ewidencyjny 418/1 i 420/1 obr~b 1, polozonej na przedluzeniu ulicy Podmiejskiej.
Nieruchomosc ta w obowi'tzuj'tcym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego
miasta przeznaczona jest pod ulic~ dojazdow't. Wsp6lwlasciciele tej nieruchomosci wystqpili
z z'tdaniem wykupienia jej przez Miasto, gdyz korzystanie z niej w dotychczasowy spos6b
jako rolnej stanie si~ niemozliwe z uwagi na dokonany podzial i zamierzon't sprzedaz
pozostalej cz~sci gruntu co wynika z art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Nabycie przedmiotowej nieruchomosci pod ulic~ miejsk't umozliwi dojazd do wyznaczonych
nowych dzialek budownictwa jednorodzinnego.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaezewska przewodniez~ea
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie nabycia
nieruchomosci gruntowej polozonej w rejonie ulicy Podmiejskiej w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
nabycia nieruchomosci gruntowej polozonej w rejonie ulicy Podmiejskiej w Rawie Mazowieckiej.



Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciq glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymujqcy - 1.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila informacje w sprawie nadania tytulu
"Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka".
Powiedziala m.in.
Na moje r~ce w dniu 27 marca 2008 roku wplynql od Stowarzyszenia Wychowank6w
Gimnazjum i Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Marii Sklodowskiej-Curie wniosek 0

przyznanie tytulu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka profesorowi
habilitowanemu inzynierowi Eugeniuszowi Walczukowi.
Zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Rad~ Miasta w sprawie ustanowienia tytulu
"Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka" i okreslenia zasad nadania tytulu wszystkie
wymaganie zasady zostaly spelnione.
Pan Eugeniusz Walczuk pisemne potwierdzil zgod~ na przyj~cie tytulu "Honorowy
Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka".
Przewodniczqca Rady odczytala tresc pisma jakie skierowal Pan Eugeniusz Walczuk do
Rady Miasta

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski -
przewodnicz~cy komisji.

Komisja Prawa i Porzqdku Publicznego po dokladnej analizie opiniuje pozytywnie projekt
uchwaly w sprawie nadania tytulu "Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka"
profesorowi habilitowanemu inzynierowi Eugeniuszowi Walczukowi.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
nadania tytulu "Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka".

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciq glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymujqcy - 1.

Ad 8. Przyst~pienie do projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych
Wojew6dztwa L6dzkiego "i pelnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziala m.in.
Urzqd Marszalkowski w Lodzi wsp6lnie z jednostkami samorzqdu terytorialnego przystqpil do
konkursu na projekt Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Wojew6dztwa
L6dzkiego " i w ramach Osi priorytetowej IVSpoleczenstwo Informacyjne, dzialanie IV.2-e-Uslugi
Publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2007 - 2013.



Projekt obejmuje wsp6lfinansowanie zakupu sprzytu komputerowego i oprogramowania w celu
wdrozenia nastypujqcych element6w projektu dla jednostek administracji samorzqdowej z terenu
wojew6dztwa 16dzkiego:
a) Platformy elektronicznych uslug publicznych Wojew6dztwa L6dzkiego
b) Elektroniczny obieg dokument6w dla jednostek samorzqdu terytorialnego wojew6dztwa

16dzkiego, obejmujqcego zakup sprzytu i licencji na oprogramowanie elektronicznego obiegu
dokument6w wraz i infrastruktur<t bezpieczenstwa oraz wdrozenie tych system6w w urzydach
jednostek samorz<tdu terytorialnego i integracji z Platform<t elektronicznych uslug Publicznych
Wojew6dztwa L6dzkiego.

c) Systemu Integracji Elektronicznych Obieg6w Dokument6w z Platform<t elektronicznych uslug
Publicznych Wojew6dztwa L6dzkiego.

d) Infrastruktura podpisu elektronicznego dla jednostek administracji publicznej Wojew6dztwa
L6dzkiego, obejmuj<tcy budowy Centrum Certyfikacji niekwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz wdrozenie niekwalifikowanego podpisu elektronicznego w urzydach
Administracji publicznej

e) Publiczne Punkty Dostypu do Intemetu w postaci zakupu i instalacji kiosk6w multimedialnych
wraz z oprogramowaniem do ich obslugi - Infomat6w zlokalizowanych na terenie jednostek
samorz<tdu terytorialnego Wojew6dztwa L6dzkiego.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zabezpieczenie wkladu wlasnego partnera w
wysokosci !5% udzialu finansowego, kt6ry musi bye ujyty w budzecie jednostki jako dotacja
celowa na realizacjy wsp6lnego przedsiywziycia z Wojew6dztwem L6dzkim pod nazw<t
"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Wojew6dztwa L6dzkiego (Wrota
Regionu L6dzkiego).
Planowany termin rozpoczycia projektu po uzyskaniu wsparcia finansowego zesrodk6w
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 16dzkiego to styczen 2009 rok.
Termin realizacji projektu przewidywany jest na lata 2008-2010.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna Dybska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
przystqpienia do projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych
Wojew6dztwa L6dzkiego "i pelnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjyta wiykszosci<t glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymuj<tcy - 1.

Ad 9. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz~dzen wodoci~gowych i
urz~dzen kanalizacyjnych.

Temat referowal Prezes Rawskich Wodociqg6w i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie
Mazowieckiej Czeslaw Kierebinski.
Powiedzial m.in:
Plan obejmuje przedsiywziycia modemizacyjne i rozwojowe dotycz<tce swiadczenia uslug w
zakresie dostarczania wody pitnej i odprowadzania sciek6w na terenie miasta Rawa Mazowiecka.



Przedsi((wzi((cia modernizacyjne uj((te w planie majqna celu przede wszystkim odtworzenie i
unowoczesnienie urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych celem zmniejszenia
strat spowodowanych przestarzalq technologiC\:,przeciekami oraz awariami sieci jak rowniez
zwi((kszenie wydajnosci i dostosowanie technologii i urzqdzen do obowiqzujqcych norm
zwiqzanych z ochronq srodowiska.
Przedsi((wzi((cia rozwojowe majq na celu rozbudow(( sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej, co
pozwoli na sukcesywne zwi((kszanie ilosci odbiorcow, a to z kolei przyczyni silt do
podniesienia standardu zycia mieszkancow, ktorzy b((dqmogli korzystae z wody 0

wlasciwych parametrach. Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyczyni silt do
poprawy stanu srodowiska naturalnego.
Z punktu widzenia obecnych odbiorcow, rozbudowa sieci przyczyni silt do zoptymalizowania
oplat za korzystanie z uslug.
Realizacja planu umozliwi takze obslug((, w zakresie dostarczania wody i odbioru sciekow,
nowych odbiorcow przemyslowych, dzi((ki czemu woda i scieki nie b((dq stanowie bariery
rozwojowej dla miasta.
W zasadzie wszystkie przedsi((wzi((cia zawarte w planie w wi((kszym lub mniejszym stopniu
majq wplyw na ilose zuzywanej wody i odprowadzanych sciekow. Zastosowanie nowych
technologii np. oczyszczalni sciekow przyczyni silt do zmniejszenia zUZycia wody na cele
technologiczne, a tym samym na zmniejszenie ilosci sciekow.
Modernizacja sieci wodociqgowej poprzez zastosowanie nowoczesnych rur i armatury
zmniejszy straty wody. Modernizacja sieci kanalizacyjnej przyczyni silt rowniez do
zmniej szenia ilosci sciekow poprzez wyeliminowanie wod gruntowych wplywaj qcych przez
nieszczelnosci w rurociqgach.
Sfer(( finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych reguluje Rozporzqdzenie
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 1'. W sprawie okreSlania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wod(( i zbiorowe
odprowadzanie sciekow.
Inwestycje te mogq bye finansowane:
1) ze srodkow wlasnych;
2) z kredytow lub pozyczek;
3) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujqce srodkami finansowymi
na inwestycje infrastrukturalne i ochrony srodowiska.
Srodki wlasne, jakie przedsi((biorstwo moze przeznaczye na realizacj(( inwestycji, stanowiq
srodki pozyskane z amortyzacji w pelnej wysokosci, gdyz zgodnie z odr((bnymi przepisami,
stanowi ona koszt uzyskania przychodu lub w wysokosci obnizonej 0 podatek dochodowy w
pozostalych przypadkach.
Pozostale koszty przewidywane Sq do pokrycia z budzetu miasta, pozyczki z Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z Funduszu Spojnosci Unii
Europej skiej.
Brak dostatecznej ilosci nakladow finansowych w naszym miescie przez kilkadziesiqt lat
spowodowal, tak jak w wi((kszosci miejscowosci w kraju, ze obecnie, w swietle oczekiwan
spolecznych, obowiqzkow ustawowych oraz koniecznosci spelniania norm zwiqzanych z
ochronq srodowiska niezb((dnym jest nadrobienie zaleglosci w ciqgu kilku lat.
Inwestycje zwiqzane z infrastrukturq wodociqgowo-kanalizacyjnq Sqwysoce kapitalochlonne.
Sytuacja ta jest dosye zlozona i trudna, szczegolnie w malych miejscowosciach, gdzie uj((cia
wody i oczyszczalnie sciekow Sqpod wzgl((dem kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych
na zblizonym poziomie do kosztow wyst((pujqcych w 0 wiele wi((kszych, natomiast
przychody z tytulu swiadczonych uslug Sq znacznie relatywnie mniejsze. W tej sytuacji
trudno jest podejmowae decyzje obciqzajqce mieszkancow kosztami inwestycji poprzez
wliczanie ich w oplaty, co ustawa i rozporzqdzenie dopuszczajq.



Mimo pi~trzqcych Sl~ trudnosci, nalezy dokladae wszelkich starml, by sukcesywnie
realizowae zadania nakreslone w planie celem podnoszenia jakosci uslug wodociqgowo-
-kanalizacyjnych i docelowego obnizania kosztow z tym zwiqzanych.
W planie zawarty jest najpilniejszy zakres. Kontynuacja modernizacji i rozwoju urzqdzen
wodociqgowych i kanalizacyj nych powinna bye realizowana w latach nast~pnych.
Plan powinien bye sukcesywnie aktualizowany w miar~ potrzeb.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodociqgow i
Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej Czeslawa Kierebinskieg oraz Burmistrza Miasta
opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciqglosow. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymujqcy - 1.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska poinformowala, ze po wyborach uzupelniajqcych do
Rady Miasta wszedl radny Wlodzimierz Bl~dek..
W zwiqzku z tym nast~puje zmiana w skladzie osobowym komisji Rady.
Pan Wlodzimierz Bl~dek wyrazil zgod~ na prac~ w Komisji Komunalnej ..
Zmiana uchwaly w sprawie powolania skladow osobowych komisji dotyczy zmiany skladu
w Komisji komunalnej.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
zmian skladu osobowego komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciq glosow. Glosowalo 15 radnych, za - 9,
wstrzymujqcych - 6.

Temat referowala Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziala m.in.
Propozycja powolania na stanowisko Zast~pcy Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego
podyktowana jest potrzebq obsadzenia tego stanowiska.
Na stanowisko Zast~pcy Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego moze bye powolana osoba
posiadajqca wyzsze wyksztalcenie i co najmniej 4 letni staz pracy. Po przeprowadzonym
konkursie na stanowisko proponuje si~ Paniq Katarzyn~ Przyl~ckq.



Opini't Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil przewodnicz~cy komisji Zbigniew
Tuszynski
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowany projekt uchwaly w sprawie powolania na
Zast~pc~ Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego Pani'lcKatarzyn~ Przyl~ck'lc.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lcca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
powolania Zast~pcy Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego.

Uwag do trdci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'lc glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymuj'lccych - 1

r Ad 12. Wyrazenie zgody na przyj'tcie darowizny.

Temat referowal Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji
Europejskich Pawel Pietkiewicz.
Powiedzial m.in.
W roku 2007 firma Carrefour wybudowala w ulicy Slowackiego odcinek kanalizacji
deszczowej w celu odprowadzenia w6d opadowych z terenu na kt6rym zlokalizowany jest
pawilon handlowy tej firmy.
Obecnie firma w/w siec przekazuje nieodplatnie na rzecz Miasta co pozwoli przekazac j'lc
Sp6ke Rawskie Wodoci~i i Kanalizacje Sp. z 0.0., kt6ra to prowadzi biez'lcca eksploatacj~
i remont sieci, oraz posiada fachow'lc kadr~ i sprz~t do obslugi urz'lcdzen komunalnych.

Opini't Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie, wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskich opiniuje pozytywnie projekt uchwaly
w sprawie przyj~cia darowizny.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lcca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawIe
Wyrazenia zgody na przyj~cie darowizny.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'lc glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymuj'lccych - 1

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy zmiany w uchwale budzetowej na 2008 rok w zakresie:

1. Zmiany w planie dochod6w budzetu:



Dzia1700, rozdzial 70005 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 860.000 zl. planowane dochody ze
sprzedazy skladnikow mienia komunalnego. Zwi~kszenie planu dochodow jest niezb~dne
gdyz za okres I kwartalu br. uzyskalismy dochody w wysokosci 4.954.836 zl. to jest na
poziomie 95 % planu rocznego. Zwi~ksza si~ rowniez 0 kwot~ 40.000 zl. wplywy z
dochodow roznych, za I kwartal br. uzyskalismy dochody w tym paragrafie na poziomie
207 % planu rocznego ..
Dzial 750, rozdzial 75023 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 30.000 zl. planowane dochody z tytulu
mandatow nakladanych przez Straz Miejsk'l. Za okres I kwartalu br. uzyskano dochody z tego
tytulu w kwocie 39.643 zl. tj. na poziomie 198 % planu rocznego.
Dzial 926, rozdzial 92601 - zwi~kszenie planu dochodow w nast~puj 'lcych paragrafach:
- § 2370 - wprowadza si~ do budzetu dochody w kwocie 10.264 zl. jak wplata nadwyzki
srodkow obrotowych OSiR wynikaj'lca z koncowego rozliczenia przychodow i wydatkow
zakladu budzetowego za 2007 rok,
- § 2910 - dochody w kwocie 1.536 zl. to zwrot cz~sci niewykorzystanej dotacji celowej
przekazanej OSiR w 2007 roku na realizacje inwestycji,
§ 0970 - dochody w kwocie 12.960 zl. to przekazane do budzetu dochody pobrane przez
OSiR, a stanowi'lce zgodnie z przepisami prawa dochody nalezne budzetowi miasta (wplywy
z dzierzaw nieruchomosci komunalnych).
Rozdzial92605 - wprowadza si~ do budzetu dochody w § 2910 w kwocie 13.451 zl.
stanowi'lce zwrot do budzetu niewykorzystanej dotacji za 2007 rok przez klub sportowy
"Mazovia" .
Rozdzial92695 - wprowadza si~ do planu dochodow budzetu miasta dotacje w kwocie
666.664 zl. z budzetu Wojewodztwa Lodzkiego i z budzetu pallstwa przeznaczone na
wsparcie finansowe rZ'ldowo-samorz'ldowego programu budowy boisk na terenie miast i
gmin pn. "Moje boisko- Orlik 2012 ". Planuje si~ wykonac takie boisko rowniez na terenie
naszego miasta na terenie SP Nr 4 przy ul.K.Wielkiego.

II. Zmiany w planie wydatkow.
Dzial700
- rozdzial 70005 - dokonuje si~ przeniesienia w planie wydatkow pomi~dzy paragrafami na
kwot~ 50.000 zl. Z planowanych wydatkow na zakup nieruchomosci w zasoby komunalne
wyodr~bnia si~ kwot~ 50.000 zl., ktora b~dzie przeznaczona na wydatki biez'lce na wyplat~
odszkodowan dla wlascicieli gruntow przej~tych przez miasto Rawa Mazowiecka w latach
poprzednich na budow~ lub poszerzenie drog.
- rozdzial 70021 - zwi~kszenie wydatkow w kwocie 317.130 zl. to wydatki zwi'lzane z
wniesieniem doplaty do Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp. zoo. ktora to kwota
stanowi pokrycie straty bilansowej Spolki za 2006 rok. Spolka TBS dokonala zmian w
umowie Spolki, zmiany te dotyczyly wprowadzenia mozliwosci dokonywania doplat przez
Wspolnikow. Zmiany te zostaly zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury. Wlasciciel
Spolki , ktorym jest Miasto Rawa Mazowiecka moze wnieSc doplat~ do spolki , ktora stanowi
form~ pokrycia straty bilansowej, ktora wystqpila w wyniku rozliczenia bilansu za 2006 rok.
Dzial754
- rozdzia175405 - na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej
wnioskuj~ do Rady Miasta 0 przeznaczenie z budzetu kwoty 12.500 zl. jako wkladu
finansowego samorz'ldu naszego Miasta na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb
Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.



- rozdzial 75416 - p1anowane zwi~kszenie wydatkow w tym rozdzia1e 0 kwot~ 14.000 z1. to
srodki na zakup dwoch skuterow na potrzeby biezqcych dzialan prewencyjnych Strazy
Miejskiej.
Dziat 801
- rozdzial 80101 - w wyniku rozstrzygni~cia przetargu nieograniczonego podpisano umow~ z
wykonawc't wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewn~trznej w budynku
Szkoly Podstawowej ill 1 na kwot~ 682.200 zl. Zmniejsza si~ 0 kwot~ 300.000 z1.p1anowane
wydatki na to zadanie. Bior'tc pod uwag~ specyfik~ remontow w obiektach istniej'tcych
prosz~ 0 zabezpieczenie na tym zadaniu kwoty planu w wysokosci 800.000 zl. Z pozostalych
srodk6w b~d't sfinansowany nadzor inwestorski zadania a pozostala kwota b~dzie stanowila
rezerw~ inwestycyjn't.
- rozdzial 80146 - dokonuje si~ zmiany w planie wydatk6w przeznaczonych na doksztalcanie
i doskonalenie nauczycieli w kwocie 22.000 zl. W ramach planowanych zadan w tym
zakresie w br. nie ma juz potrzeby wydatkowania srodk6v-.tna wynagrodzenia dla nauczycieli
metodykow. Wszystkie planowane wydatki w tym rozdziale b~d'tprzeznaczone na szkolenia
dla nauczycieli naszych szk61 i przedszkoli.
Dziat 900
- rozdzial 90001 - w zwi'tzku z przeksztalceniem Zakladu Gospodarki Komunalnej ( zmiana
formy organizacyjnej ) z dotychczasowego zakladu budzetowego miasta Rawa Mazowiecka
w jednoosobow't sp61k~ Miasta Rawa Mazowiecka 0 nazwie "Rawskie Wodocictgi i
Kanalizacja sp. z 0.0." istnieje potrzeba wniesienia doplaty do tej sp61ki w kwocie 365.000
zl. na sfinansowanie utrzymania kanalizacji deszczowej do momentu ustanowienia przez
Rad~ Miasta oplat za odprowadzanie w6d opadowych z powierzchni utwardzonych.
- do momentu powstania Spolki Rawskie Wodocictgi i Kanalizacja z budzetu miasta byla
przekazywana dotacja celowa - inwestycyjna na realizacj~ przez ZGK inwestycji miejskich z
rozdzialu 90017 - zaklady gospodarki komunalnej.
Z chwil'tprzeksztalcenia zakladu budzetowego w sp61k~ zoo. nie mog't bye przekazywane z
budzetu dotacje celowe. Udzialowiec - wlasciciel Sp61ki moze wnosie do sp61ki wklad
pieni~zny z przeznaczeniem srodk6w na dofinansowanie dzialal1 inwestycyjnych
prowadzonych przez Sp61k~. W zwi'tzku z tym w planie wydatk6w budzetu miasta musz't bye
dokonane stosowne zmiany. Zmniejsza si~ planowan't dotacj~ celow't - inwestycyjn't z
rozdzialu 90017 0 kwot~ 2.089.910 z1. i przenosi si~ te wydatki do rozdzialu 90001, w
kt6rym b~d't zawieraly si~ planowane wydatki z budzetu miasta jako wniesienie wkladu
pieni~znego przez miasto Rawa Mazowiecka - wlasciciela do spolki Rawskie Wodocictgi i
Kanalizacja, z przeznaczeniem tych srodk6w na wsparcie realizacji inwestycji prowadzonej
przez Sp61k~, a dotycz'tcej uporz'tdkowania gospodarki wodno- sciekowej waglomeracji
Rawa Mazowiecka - faza I.
Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu z Funduszu Sp6jnosci Unii
Europej skiej.

Dziat 921, rozdzia192118 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 10.000 z1. dotacj~ w 2008 roku na
dzialalnose biez'tca prowadzon'tprzez instytucje kultury - Muzeum Ziemi Rawskiej
Dziat 926
- rozdzial 92605 - zwi~kszenie planowanych wydatk6w w kwocie 18.000 z1.
z przeznaczeniem na ogloszenia konkursu na zlecenie Zdal1w zakresie szkolenia sportowego
dzieci i mlodziezy w czasie akcji letniej.
- rozdzial 92695 - zwi~kszenie wydatk6w maj'ttkowych 0 kwot~ 1.400.000 z1.



W roku 2008 uruchomiony zostal rzqdowo- samorzqdowy program budowy boisk
sportowych "MOlE BOISKO - ORLIK 2012". Zgodnie zjego zalozeniami w ramach tego
przedsi~wzi~cia powstanie kompleks sportowy, w sklad kt6rego wejd,t:
II Boisko do gry w pilk~ nozn't 0 wymiarach 30 m x 62 m Ipole gry 28 m x 57 m/,
o nawierzchni z trawy syntetycznej,
21 boisko wielofunkcyjne przeznaczone do pilki koszykowej i pilki siatkowej 0 wymiarach
19,1 m x 32,1 m 0 nawierzchni poliuretanowej,
31 Budynek sanitarno - szatniowy 0 powierzchni 60 m2 podl'tczony do wodoci<tgu i
kanalizacji. Boiska ogrodzone b~d't siatk't stalow'tpowlekan't.
Caly kompleks wyposazony b~dzie w oswietlenie oraz konieczne drogi dojazdowe i chodniki.
Zadanie finansowane b~dzie w nast~puj'tcy spos6b:
II Wojew6dztwo L6dzkie - 333.334 zl.
21 Wojewoda L6dzki - 333.330 zl.
31 Pozostal't cz~sc, dopelniaj'tc't do calych koszt6w inwestycji ponosi samorz'td - w naszym
przypadkujest to kwota 733.336 zl.

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'tca 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 wi~kszosci't glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymuj'tcych - 1

Ad 14. Udzielenia upowaznienia dla Rawskich Wodoci~gow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie
Mazowieckiej do zlozenia wniosku 0 dofinansowanie realizacji projektu pn.
"Uporz~dkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka -
Faza I" ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko oraz powierzenia ww. projektu do realizacji Rawskim
Wodoci~gom i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowal Prezes Rawskich Wodoci<tg6w i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie
Mazowieckiej Czeslaw Kierebinski.
Powiedzial m.in:
Koniecznosc udzielenia upowaznienia do zlozenie wniosku 0 dofinansowanie oraz
powierzenie realizacji projekt6w wynika z wytycznych do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.
Projekt pn. "Uporz'tdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka
- Faza I" jest zawarty w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2008 - 2011 oraz w Wieloletnim Planie Rozwoju
i Modernizacji Urz'tdzen Wodoci<tgowych i Urz'tdzen Kanalizacyjnych Rawskich
Wodoci<tg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2008-2011 przyj~tymi w
drodze uchwal Rady Miasta Rawa Mazowiecka.



Przewodnicz'tca Rady Miasta przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie udzie1enia
upowaznienia d1a Rawskich Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej do
zlozenia wniosku 0 dofinansowanie rea1izacji projektu pn. "Uporz'tdkowanie gospodarki
wodno-sciekowej w ag10meracji Rawa Mazowiecka - Faza I" ze srodk6w Funduszu Sp6jnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz powierzenia ww. projektu
do realizacji Rawskim Wodoci'tgom i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci't glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymuj'tcych - 1

Sprawozdanie zawieralo okres :
11 od 1 pazdziernika 2007 r do 31 grudnia 2007 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 156 um6w, z czego:
- 5 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 7 w Szk01e Podstawowej Nr 4
- 7 w Przedszk01u Miejskim Nr 1,
- 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- 1 w Przedszk01u Miejskim Nr 5,
- 1 w Gimnazjum Nr 1
- 3 w Gimnazjum Nr 2
- 28 w Miejskim Domu Kultury,
- 2 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 2 w Muzeum Ziemii Rawskiej,
- 6 w Zakladzie Gospodarki Komuna1nej,
- 13 w Miej skim Osrodku Pomocy Spolecznej,
- 4 w Osrodku Sportu i Rekreacji,
- 74 w Urz~dzie Miasta

2/ od 1 stycznia 2008 r do 31 marca 2008 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 163 umowy, z czego:
- 2 w Szk01e Podstawowej Nr 1
- 1 w Szk01e Podstawowej Nr 2
- 6 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- 1 w Gimnazjum Nr 1
- 2 w Gimnazjum Nr 2
- 2 w Muzeum Ziemii Rawskiej,
- 14 w Miejskim Domu Kultury
- 10 w Zakladzie Gospodarki Komuna1nej,
- 4 w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej,
- 36 w Osrodku Sportu i Rekreacji,
- 82 w Urz~dzie Miasta



Radny Michal Sowik zwrocil si~ z prosbCl:.0 wyjasnienie czym podyktowania jest roznica w
wysokosci zawartych umow przez Miasto na dowoz dzieci niepelnosprawnych do szkoly.

Wyjasniala Pani Skarbnik Miasta uzasadniajCl:.c,ze w przypadku gdy umowa zawarta jest z
rodzicami pokrywany sCl:.kosztypaliwa i kwotajest znacznie mniejsza nizjak zawartajest
umowa na dowoz dziecka z firmCl:.swiadczCl:.cCl:.uslugi. StCl:.droznica w kwocie w przeliczeniu
na osob~.
Innych uwag nie bylo.
Rada przyj~la przedlozone sprawozdania.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz Goraj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 14 kwietnia 2008 r. do 20 maja 2008r.
W tym okresie w kazdCl:.srod~ przyj~tych zostalo 20 interesantow,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne, nawierzchnia drog, kosze na smieci,
zaj~cie pasa drogowego, praca, pomoc spoleczna, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego,
chodniki w miescie, problem bezpanskich psow.
W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z WicewojewodCl:.KrystynCl:.Ozgq,
- spotkaniu z Dyrektorem Infrastruktury Urz~du Wojewodzkiego
- spotkaniu ze StarostCl:.Rawskim
- spotkaniu z okazji 50 lecia Rawsko-Mazowieckiej Spoldzielni Mieszkaniowej,
- spotkaniu w Spoke Rawskich Wodocictgow i Kanalizacji,
- spotkaniu wspolnie z radnym Slawomirem Stefaniakiem z mieszkancami w okr~gu wyborczym,
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. Logis, Takema, Dakota, Stanley, Ford Sernice,
MIRBUD, Hotel OSSA, SULO, ).

PrzewodniczCl:.caRady Miasta poinformowala 0 wyrokach w sprawie :
- skargi Jolanty Brodowskiej i Pawla Brodowskiego na uchwal~ Rady Miasta z dnia 30 marca
2004 roku Nr XVII132/04 w przedmiocie przystctPienia do scalenia i podzialu nieruchomosci.
Wojewodzki SCl:.Administracyjny w Lodzi Wydzial II postanowil odrzuci6 skarg~. Sygn. akt II
SA/Ld 65/08

- skargi Jolanty Brodowskiej i Pawla Brodowskiego na uchwal~ Rady Miasta z dnia 23 sierpnia
2005 roku Nr XXXII285/05 w przedmiocie przystctPienia do scalenia i podzialu nieruchomosci.
Wojewodzki SCl:.Administracyjny w Lodzi Wydzial II postanowil odrzuci6 skarge.
Sygn. akt II SA/Ld 66/08

Malgorzata Rudniak - radna - czlonek Komisji Rewizyjnej przekazala wniosek Komisji
dotyczCl:.cyGimnazjum Nr 1 w sprawie:
- zapewnienie uczniom Gimnazjum Nr 1 dost~pnosci do nowopowstalych obiektow sportowych
przy Szkole Podstawowej Nr 1.
- dokonanie odpowiednich zmian modernizacyjnych w celu zapewnienia uczniom Gimnazjum
Nr 1 mozliwosci korzystania z biblioteki na terenie wlasnej szkoly oraz wygospodarowanie
osobnego pomieszczenia dla pedagoga i psychologa w celu podniesienia efektywnosci
oddzialywan wychowawczo-edukacyjnych.



Radny Slawomir Stefaniak zabierajqc glos przekazal uwagi ze spotkania z mieszkancami oraz
Burmistrzem Miasta swojego okrl(gu wyborczego;
- uruchomic program lokalny w telewizji kablowej,
- ograniczyc ruch samochod6w cil(zarowych ulic'l. Tomaszowsk'l. i Kosciuszki,
- rozwi'l.zac problem odbioru smieci typu: lod6wki, wersaliki itp.,
- rozwazyc mozliwosc odbudowy zamku Ksi'l.z'l.tMazowieckich.
Radny Michal Sowik zglosil wniosek w sprawie pas6w przejscie dla pieszych w ulicy
Tomaszowskiej (przy malym sklepie Rylskiego).

Na tym punkcie Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna Dl(bska oglosila zakonczenie obrad
XIX Sesji Rady Miasta.

00 30
Sesja trwala od godz. 14 do 16


