
PROTOKOL

Z obrad XX Sesji Rady Miasta
Z dnia 25 czerwca 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si(( w sali konfereneyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uezestniezylo 15
radnyeh, Burmistrz Miasta, Z-ea Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naezelniey
Wydzial6w Urz((du Miasta, Kierowniey jednostek organizaeyjnyeh Miasta , zaproszeni przedstawieiele
zaklad6w praey i organizaeji.

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D((bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porzqdek.
Zwr6eila si(( z zapytaniem, czy Setuwagi do przedlozonego porzetdku obrad.
Uwag nie bylo.
Przewodniczetca poddala pod glosowanie porzetdek obrad.

Porzetdek obrad w glosowaniu zostal przyj((ty jednoglosnie (glosowalo 15 radnyeh)
w nast((pujetcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj((cie porzetdku obrad.
3. Przyj((cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Przystctrienie do sporzetdzenia zmiany miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawy Mazowieckiej.
5. Zamiana nieruehomosei polozonej w Rawie Mazowieekiej.
6. Uehylenie uchwaly nr XVII/153/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie wyrazenia zgody na stosowanie bonifikaty od oplaty za przeksztaleenie prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanych na cele
mieszkaniowe lub zabudowanych garazami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudow((.

7. OkreSlenie tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zaj((c dla nauczycieli realizujetcych
w ramach stosunku pracy obowietzki okreslone dla stanowisk 0 r6znym tygodniowym
obowietzkowym wymiarze godzin.

8. Przystctrienie Miasta Rawa Mazowiecka - do realizacji projektu w ramach Poddzialania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

9. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu ( dla Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Rawie Mazowieckiej).

10. Udzielenie pomoey finansowej Powiatowi Rawskiemu ( dla Poradni Odwykowej
i Zwalczania Uzaleznien w Rawie Mazowieckiej).



11. Przyj~cie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi w 2008 roku ( rewaIoryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w
Rawie Mazowieckiej - etap V).

12. Przyj~cie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi w 2008 roku ( uporzqdkowanie koryta rzeki Rawki).

13. Zaciqgniecie kredytu ( termomodernizacja budynku przy uIicy Slowackiego 72).
14. Zaciqgniecie kredytu (termomodernizacja budynku przy ulicy Skierniewickiej 6).
15. Zmiana budzetu Miasta na 2008 rok.
16. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
17. InterpeIacje, zapytania.
18. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XIX Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty w glosowaniu wi~kszosciq glos6w.
Glosowalo 15 radnych, za - 14, wstrzymujqcy - 1.

Ad 4. Przyst~pienie do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Zgodnie z obowiqzujqcym planem miejscowym zostal dla terenu 0 symbolu 6.09.R,RL,WW
ustalony warunek zakazu realizacji budynk6w.
DecyzjqNr 3/2008 Wojewody L6dzkiego z dnia 13 marca 2008r zostala okreslona lokalizacja
dla inwestycji polegajqcej na rozbudowie drogi krajowej Nr 8 do parametr6w drogi
ekspresowej na odcinku powiatu rawskiego. W terenie inwestycji znalazly si~ zabudowania
gospodarstwa rolnego polozonego przy ul. Osada Dolna. Zabudowa wymaga przebudowy w
obr~bie teren6w gospodarstwa roinego poza obszar w~zla drogowego "Katowicka".
Z uwagi na ustalenia planu miejscowego, wprowadzajqce zakaz realizacji budynk6w na
pozostalej przy gospodarstwie cz~sci grunt6w niezb~dna i celowa jest zmiana planu w celu
umozliwienia realizacji zabudowy zagrodowej i dalszego funkcjonowania gospodarstwa
rolnego.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przystqpienia
do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w przystqpienia
do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.



Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest zamiana nieruchomosci miejskiej, polozonej w obr~bie 6
miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Osada Dolna, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako
dzialka ill 72/2 0 pow. 1,8979 ha stanowiqcej wlasnosc Miasta Rawa Mazowiecka na
sqsiedniqnieruchomosc prywatnq, polozon't w obr~bie 6 miasta Rawa Mazowiecka, przy
ulicy Osada Dolna oznaczon't ill 71/2 0 pow. 1,9651 ha.
Zamian't nieruchomosci zainteresowani Setwlasciciele dzialki ill 71/2 w wyniku, czego po
zamianie uzyskaj't l'tczn't scalon't nieruchomosc ze swoj't dzialk't zabudowan't ill 73/2
o pow. 1,7423 ha.
Z tytulu w/w zamiany Miasto b~dzie wlascicielem dzialki nr 71/2 z dost~pnosci't do
projektowanej drogi wojew6dzkiej wzdluz drogi ekspresowej S-8 i do ulicy Osada Dolna.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zamiany
nieruchomosci polozonej w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc projektu uchwaly w sprawie
zamiany nieruchomosci polozonej w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 6. Uchylenie uchwaly nr XVII/153/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
7 marca 2008 r. 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~.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Po podj~ciu uchwaly Nr XVII/153/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 marca 2008 r.
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~
uksztaltowalo si~ orzecznictwo sad6w administracyjnych, z kt6rych wynika teza, iz uchwaly
Organ6w stanowi'tcychjednostek samorz'tdu terytorialnego w sprawie udzielenia bonifikat, w
tym bonifikat od oplat za przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
nieruchomosci nie maj't charakteru generalnego odnosz'tcego si~ do og61nie okrdlonego
kr~gu podmiot6w, a charakter indywidualny zwi'tzany z rozpatrzeniem przez wlasciwy organ
konkretnej sprawy.



Przemawia za tym uzyte w przepisie art. 4 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 0

przeksztalcenie prawa u:zytkowania wieczystego w prawo wlasnosci sformulowane "za
zgodq" - co oznacza, ze zgoda ta dotyczy konkretnej indywidualnej sprawy. Podobne
stanowisko w tej sprawie zaj't1 organ nadzoru Wojewoda L6dzki w zawiadomieniu 0

wszczltciu postltpowania w celu kontroli legalnosci powyzszej uchwaly.
W tym stanie rzeczy zachodzi potrzeba uchylenia przedmiotowej uchwaly.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu silt z wyjasnieniami przedstawionymi przez Naczelnika
Wydzialu Gospodarki Terenami zaopiniowala pozytywnie proponowane uchylenie uchwaly
w sprawie wyrazenia zgody na stosowanie bonifikaty od Qplaty za przeksztalcenie prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanych na cele
mieszkaniowe lub zabudowanych garazami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowlt.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dltbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
uchylenia uchwaly ill XVII/153/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 marc a 2008 r. 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 zabudowlt.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjlttajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 7. Okreslenie tygodniowego obowi~zkowego wymiaru godzin zaj~c dla nauczycieli
realizuj~cych w ramach stosunku pracy obowi~zki okreslone dla stanowisk 0 roznym
tygodniowym obowi~zkowym wymiarze godzin.

Temat referowala Jolanta Kosinska - Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.
Przedlozona uchwala stano wi wypelnienie ustawowego obowiqzku okreSlenia przez organ
prowadz'tcy zasad rozliczania tygodniowego obowi'tzkowego wymiaru godzin zajltc
nauczycieli realizuj'tcych w ramach stosunku pracy obowi'tzki okreSlone dla stanowisk
o r6znym tygodniowym obowi'tzkowym wymiarze godzin.
Sytuacja taka ma miejsce w szkolach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka,
gdzie zdarzaj't silt przypadki l'tczenia pen sum 18 godzinnego, np. z pensum nauczyciela
biblioteki, kt6re wynosi 30 godzin w tygodniowym wymiarze godzin.
Uchwala okresla spos6b liczenia pensum oraz okreslania liczby godzin ponadwymiarowych
dla takich nauczycieli.
Uchwala uzyskala pozytywn't opinilt Kuratorium Oswiaty w Lodzi Delegatura w
Skierniewicach.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Oswiaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie okreslenia tygodniowego
obowi'tzkowego wymiaru godzin zajltc dla nauczycieli realizujqcych w ramach stosunku pracy
obowi'tzki okreslone dla stanowisk 0 r6znym tygodniowym obowi'tzkowym wymiarze godzin.



Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
okreslenia tygodniowego obowi<tzkowego wymiaru godzin zaj~c dla nauczycieli realizuj<tcych
w ramach stosunku pracy obowi<tzki okreSlone dla stanowisk 0 r6znym tygodniowym obowi<tzkowym
wymiarze godzin.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 8. Przyst~pienie Miasta Rawa Mazowiecka - do realizacji projektu w ramach
Poddzialania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

Temat referowala Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej Agnieszka Zimecka.
Powiedziala m.in.
Europejski Fundusz Spoleczny jest jednym z funduszy strukturalnych stanowi<tcy g16wny instrument
wspieraj<tcy dzialanie podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jego celem jest
finansowanie dzialall panstw czlonkowskich skierowanych na przeciwdzialanie bezrobociu i rozw6j
zasob6w ludzkich.
Na lata 2007 roku-2013 calosc srodk6w EFS w Polsce zostala skierowana do programu operacyjnego
Kapital Ludzki.
Jest to program skladaj<tcy si~ z 10 Priorytet6w, realizowanych na poziomie centralnym oraz
regionalnym.
Jednym z priorytet6w PO KL jest promocja Integracji Spolecznej, umozliwiaj<tcy realizacj~
przedsi~wzi~c sluz<tcych miedzy innymi zmniejszeniu obszar6w wykluczenia spolecznego za
posrednictwem procedury projekt6w systemowych.
Na rok 2008 w ramach poddzialania 7.1.1 "Rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji przez
osrodki pomocy spolecznej" Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rawie mazowieckiej
przygotowal wniosek 0 dofinansowanie projektu " Aktywizacja klient6w MOPS w Rawie
Mazowieckiej zagrozonych wykluczeniem spolecznym", kt6rego celemjest zwi~kszenie aktywnosci
os6b korzystaj<tcych z pomocy spolecznej za pomoc<t instrument6w aktywnej integracji zawodowej i
spolecznej.
Podjecie proponowanej uchwaly umozliwi przystqpienie do realizacji przez Miejski Osrodek Pomocy
Spolecznej w Rawie Mazowieckiej projekt6w systemowych w latach 2008-2013.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu si~ z wyjasnieniami przedstawionymi przez Dyrektor
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej zaopiniowala pozytywnie proponowane
przystqpienia Miasta Rawa Mazowiecka - do realizacji projektu w ramach Poddzialania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przystqpienia Miasta Rawa Mazowiecka - do realizacji projektu w ramach Poddzialania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.



Ad 9. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu (dla Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Rawie Mazowieckiej).

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Komendant Powiatowej Komendy Strazy Pozarnej w Rawie Mazowieckiej zwr6cil si~
z prosb<t0 pomoc finansow<t ze strony Miasta na zakup samochodu ratowniczo - gasniczego
niezb~dnego do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych na terenie dzialan Komendy
Powiatowej Strazy Pozarnej.
Burmistrz Miasta wnioskuje do Wysokiej Rady 0 wyrazenie zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 100.000 z1. z przeznaczeniem tych srodk6w na
zakup samochodu bojowego dla Komendy Strazy Pozarnej.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu si~ z informacja przedstawion<tprzez Skarbnik Miasta oraz
Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie na zakup samochodu ratowniczo - gasniczego
niezb~dnego do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych na terenie dzialan Komendy
Powiatowej Strazy Pozarnej.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski -
przewodnicz~cy komisji.
Komisja Prawa i Porz<tdku Publicznego po zapoznaniu si~ z informacja przedstawion<tprzez
Skarbnik Miasta oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie na zakup samochodu
ratowniczo - gasniczego niezb~dnego do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych na
terenie dzialan Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu ( dla Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Rawie Mazowieckiej).

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 10. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu ( dla Poradni Odwykowej
i Zwalczania Uzaleznien w Rawie Mazowieckiej).

Temat referowala Maria Stanislawczyk - Pelnomocnik ds. Rozwi<tzywania Problem6w
Alkoholowych.
Powiedziala m.in.
Przekazanie srodk6w finansowych na rzecz Poradni Odwykowej i Zwalczania Uzaleznien to
dzialanie wspieraj<tce efektywnosc uslug swiadczonych na rzecz mieszkanc6w naszego
Miasta w zakresie dost~pnosci terapii uzaleznienia i wsp6luzaleznienia od alkoholu.
Miasto nie prowadzi we wlasnym zakresie takiej poradni, a jest to zadanie wlasne jednostek
samorz<tdu terytorialnego.



Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu si(( z informacj'l:. przedstawion'l:.przez Pelnomocnika ds.
Rozwi'l:.zywania Problem6w Alkoholowych opiniuje pozytywnie przekazanie srodk6w
finansowych na rzecz Poradni Odwykowej i Zwalczania Uzalezniell.

Opinif Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po zapoznaniu si(( z informacj'l:. przedstawion'l:.przez Pelnomocnika ds.
Rozwi'l:.zywania Problem6w Alkoholowych opiniuje pozytywnie przekazanie srodk6w
finansowych na rzecz Poradni Odwykowej i Zwalczania Uzaleznien.

Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D((bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu ( dla Poradni Odwykowej Zwalczania
Uzaleznien w Rawie Mazowieckiej).

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj((ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 11. Przyjfcie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi w 2008 roku ( rewaioryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w
Rawie Mazowieckiej - etap V).

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody przez Wysok'l:.Rad(( na przyj((cie dotacji
z WFOSiGW w Lodzi w kwocie 37.952 zl. na realizacj(( prac zwi'l:.zanych z Vetapem
rewaloryzacji Parku Miejskiego.
Stosowny wniosek 0 uzyskanie dofinansowana z Funduszu w wysokosci 80 % koszt6w
calego zadania zlozyl Burmistrz Miasta.
Wniosek uzyskal pozytywn'l:. decyzj(( Zarz'l:.duFunduszu, kt6ry przeznaczy na dofinansowanie
tego zadania w 2008 roku kwot(( 37.952 zl.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu si(( z informacja przedstawion'l:. przez Skarbnik Miasta oraz
Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie przyj((cie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w 2008 roku na rewaloryzacj(( zabytkowego Parku
Miej skiego w Rawie Mazowieckiej - etap V.

Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D((bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyj((cia dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi
w 2008 roku (rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej - etap V).

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj((tajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.



Ad 12. Przyh~cie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi w 2008 roku (uporz~dkowanie koryta rzeki Rawki).

Temat referowala Skarbnik Miasta Jo1anta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody przez WysoketRad~ na przyj~cie dotacji
z WFOSiGW w Lodzi w kwocie 71.670 z1.na realizacj~ prac dotyczetcych uporzetdkowania
koryta rzeki Rawki w granicach administracyjnych naszego miasta.
Stosowny wniosek 0 uzyskanie dofinansowana z Funduszu w wysokosci 80 % kosztow
calego zadania zlozyl Burmistrz Miasta. Wniosek uzyskal pozytywnet decyzj~ Zarzetdu
Funduszu, ktory przeznaczy na dofinansowanie tego zadania w 2008 roku kwot~ 71.670,-z1.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu si~ z informacja przedstawionet przez Skarbnik Miasta oraz
Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie przyj~cie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w 2008 roku na uporzetdkowanie koryta rzeki Rawki.

Przewodniczetca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyj~cia dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi
w 2008 roku (uporzetdkowanie koryta rzeki Rawki).

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jo1anta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody przez Rad~ na zacictgniecie kredytu bankowego w
kwocie 81.000 zl z premiet termomodernizacyjn't, kt6ry zostalby przeznaczony na prace
modernizacyjne w budynku socja1nym Miasta przy u1icy Slowackiego 72. W budynku
zostalyby wykonane prace po1egajetce na wymianie okien, dociep1en stropow i ociep1eniu
scian. Koszt calkowity wykonania prac w budynku przy ulicy Slowackiego 72 to kwota
102.000 z1.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu si~ z informacja przedstawionetprzez Skarbnik Miasta oraz
Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie zacictgni~cie kredytu w wysokosci 81.000 zl na
termomodernizacja budynku przy u1icy Slowackiego 72.

Przewodniczetca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zaciqgni~cia kredytu ( termomodernizacja budynku przy ulicy Slowackiego 72).

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.



Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody przez Rad~ na zaciqgniecie kredytu bankowego w
kwocie 54.000 zl z premi'l. termomodernizacyjn% kt6ry zostalby przeznaczony na prace
modernizacyjne w budynku socja1nym Miasta przy ulicy Skierniewickiej 6. W budynku
zostalyby wykonane prace po1egaj'l.ce na wymianie okien, dociep1en strop6w i ociep1eniu
scian. Koszt calkowity wykonania prac w budynku przy ulicy Skierniewickiej 6 to kwota
109.000 zl.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po zapoznaniu si~ z informacja przedstawion'l.przez Skarbnik Miasta oraz
Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie zaci~ni~cie kredytu w wysokosci 54.000 zl na
termomodernizacja budynku przy u1icy Skierniewickiej 6.

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zaci~ni~cia kredytu ( termomodernizacja budynku przy ulicy Skierniewickiej 6.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jo1anta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy zmiany w uchwa1e budzetowej na 2008 rok w nast~puj'l.cym
zakresie:
I. Zmiany w planie dochod6w budzetu:
Dzial700
- rozdzial 70005 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 586.000 zl. p1anowane dochody ze sprzedazy
skladnik6w mienia komuna1nego. Przewidywane wplywy ze sprzedazy w br. nieruchomosci
komuna1nych b~d'l.wyzsze niz zakladane na pocz'l.tku roku.
Dzial756
- rozdzial75615, § 2440 - wprowadza si~ do budzetu Miasta dotacj~ z PFRON w kwocie
24.800 zl. stanowi'l.c'l.rekompensat~ z tytulu utraconych dochod6w z podatku od
nieruchomosci z tytulu ustawowego zwo1nienia z tego podatku zaklad6w pracy chronionej.
Dzial801
- rozdzial80110 - wprowadza si~ do budzetu dotacje ce1ow'l.z Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w kwocie 60.000 zl., kt6ra jest przeznaczona na
dofinansowanie przystosowania wejscia obiektu Gimnazjum Nr 1 w Rawie Mazowieckiej do
potrzeb os6b niepelnosprawnych ( insta1acja windy).



Dzial900
- rozdzial9003, § 2440 - wprowadza si~ do budzetu dotacj~ w kwocie 71.670 z1. z
WFOSiGW w Lodzi przeznaczon<tna pokrycie 80 % koszt6w zwi<tzanych z planowanym
uporz<tdkowaniem koryta rzeki Rawki.
- rozdzial90004, § 2440 - wprowadza si~ do budzetu dotacj~ w kwocie 37.952 z1. z
WFOSiGW w Lodzi przeznaczon<tna pokrycie 80 % koszt6w rewaloryzacji Parku
Miejskiego w Rawie Mazowieckiej - etap V.
Dzial921
- rozdzial 92195, § 0970 - wprowadza si~ do budzetu zwi~kszenie srodk6w w wysokosci
150.000 z1.pochodz<tcych z wplat sponsor6w na organizacj~ w br. imprez Dni Rawy
Mazowieckiej oraz kolejnej edycji Nocy Blusowych.
Dzial926
- rozdzial92601 - planowane zwi~kszenie dochod6w w ty.m rozdziale 0 kwot~ 2.080.000 z1.
to planowana do uzyskania dotacja z WFOSiGW w Lodzi na zadanie inwestycyjne dotycz<tce
wykonanie prac w zakresie przebudowy, budowy i remont obiekt6w zbiornika DOLNA w
Rawie Mazowieckiej - kontynuacja etapu II.
Zgodnie z obowi<tzuj<tcymizasadami udzielania dotacji przez WFOSiGW w 2008 roku,
Miasto moze uzyskac dotacj~ z funduszu na to zadanie do wysokosci 80 % koszt6w realizacji
inwestycji.
- rozdzial 92695 - zmniejszenie 0 kwot~ 330 z1.kwoty dotacji z budzetu panstwa na budow~
boiska "Orlik - 2012".
Zmiany w planie wydatk6w
Dzial700
- rozdzial 70021- wprowadza si~ do planu wydatk6w budzetu miasta srodki w kwocie
135.000 z1.jako zwi~kszenie wydatk6w na termomodernizacj~ budynk6w socjalnych miasta
tj. budynku przy ul. Skierniewickiej 6 oraz ul. Slowackiego 72.
TBS jako zarz<tdca budynk6w socjalnych przygotowal audyt energetyczny w celu
przygotowania do prac termomodernizacyjnych w tych budynkach. W celu wsparcia
realizacji prac remontowych w tych obiektach przygotowany zostal wniosek 0 uzyskanie
kredytu bankowego z premi<t termomodernizacyjn<t. Planowane prace remontowe w
budynkach przyczynia si~ do poprawy stanu technicznego tych budynk6w oraz pozwol<t na
uzyskanie oszcz~dnosci w kosztach ogrzewania budynk6w.
- rozdzial 70095 wprowadza si~ do zadan inwestycyjnych nowe zadanie dotycz<tce:
Opracowania dokumentacji technicznej budowy budynku socjalnego przy ulicy Ksi~dza
Skorupki w Rawie Mazowieckiej
Zwi~kszenie - 100.000 zl
Plan po zmianach - 100.000 zl
Zgodnie z zalozeniami Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Miasta, Miasto Rawa Mazowiecka przyst~puje do budowy budynku socjalnego. Budynek ten
b~dzie zlokalizowany przy ulicy Ksi~dza Skorupki 1. Pierwszym elementem tego
przedsi~wzi~ciajest opracowanie dokumentacji technicznej. Na realizacj~ inwestycji miasto
b~dzie ubiegac si~ 0 uzyskanie dofinansowana z RZ<tdowegoProgramu wsparcia
finansowego z zakresu tworzenia lokali socjalnych.
Dzial 750, rozdzial 7511, 75023 - zwi~kszenie srodk6w w tych rozdzialach 0 wnioskowane
kwoty pozwoli na dokonanie regulacji plac i oplat~ naleznych skladek od wynagrodzel1 dla
pracownik6w administracji samorz<tdowej stosownie do zmian zawartych w rozporz<tdzeniu
Rady Ministr6w z dnia 22.04.2008 roku zmieniaj<tcym rozporz<tdzenie w sprawie zasad
wynagradzania pracownik6w samorz<tdowych zatrudnionych w urz~dach gmin, starostwach
powiatowych i urz~dach marszalkowskich.



Ponadto dokonuje si~ przeniesienia kwoty 20.000 z1.pomi~dzy paragrafami wynagrodzen i
pochodnych, oszcz~dnosci w skladkach na ZUS i FP przenosi si~ na paragraf wynagrodzen.

Dzial754
- rozdzial 75411 - na wniosek Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Rawie Mazowieckiej wnioskuj~ do Rady Miasta 0 przeznaczenie z budzetu kwoty 100.000 z1.
jako wkladu finansowego samorzqdu naszego Miasta na dofinansowanie zakupu samochodu
ratowniczo-gasniczego z 5000 litrowym zbiornikiem na srodek gasniczy dla potrzeb
Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej. Calkowity koszt tego pojazdu to kwota 700.000 z1..
Komenda czyni starania 0 pozyskanie z roznych :hodel srodkow na zakup tego pojazdu.

- rozdzia175418 - zwi~kszenie srodkow w tym rozdziale Q. wnioskowanqkwot~ pozwoli na
dokonanie regulacji plac i oplat~ naleznych skladek od wynagrodzen dla funkcjonariuszy
Strazy Miejskiej, stosownie do zmian zawartych w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia
22.04.2008 roku zmieniajqcym rozporzqdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikow
samorzqdowych zatrudnionych w urz~dach gmin, starostwach powiatowych i urz~dach
marszalkowskich.
Dzia1851, rozdzial 85154 - w ramach planowanych wydatkow na realizacj~ Miejskiego
Programu Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych przeznacza si~ kwot~ 3.000 z1.jako
dotacj~ dla Powiatu Rawskiego na wsparcie finansowe dla Poradni Odwykowej w Rawie
Mazowieckiej.

L INazwa zadania Kwota na
p. Zakres rzeczowy planowany do realizacji 2008 r.

Realizacja programu profilaktyki i przeciwdzialania alkoholizmowi
i narkomanii, w tym:
1. Oplata dla bieglych orzekajqcych 0 stopniu uzaleznienia 11.000
2. Szkolenia zwiqzane z tematykq rozwiqzywania problemow alkoholowych 5.000
3. Zakupy rzeczowe 6.000

Pozostala dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przeciwdzialania
4. alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii oraz organizowanie czasu 27.000

wolnego dzieci i mlodziezy
Wynagrodzenia bezosobowe - diety dla czlonkow Komisji ds.

5. Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, wywiady srodowiskowe, 37.000
umowy zlecenia

6. Dotacja celowa - srodki przeznaczone na realizacje zadan w drodze 141.000
konkursow

7. Dotacja celowa- Poradnia Odwykowa 3.000
RAZEM: 230.000

Dzial900
- rozdzia190003 - zwi~kszenie wydatkow biezqcych 0 kwot~ 71.670 z1. to srodki z
WFOSiGW przeznaczone na prace zwiqzane z porzqdkowaniem koryta rzeki Rawki
w granicach miasta.
- rozdzia190004 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 36.327 z1.wydatki na zielen tj. rewaloryzacje
zabytkowego Parku Miejskiego - etap IV, srodki pochodzq z dotacji z WFOSiGW w Lodzi.



Dzial921
- rozdzia1921 09 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 38.000 zl. dotacj~ podmiotowqz budzetu w 2008
roku na dzialalnosc biezqcct prowadzonct przez Miejski Dom Kultury.
- rozdzial 92118 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 16.000 zl. wydatki majcttkowe na wykonanie
instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kotlownict w budYl1.kuMuzeum Ziemi
Rawskiej przy ul. Lowickiej. Koniecznosc zwi~kszenia naklad6w wynika z okreslenia
naklad6w inwestycyjnych wg. kosztorysu inwestorskiego.
- rozdzial 92195 - zwi~ksza si~ w tym rozdziale wydatki biezctce na wynagrodzenia i
pochodne w kwocie 8.000 zl. pozwoli to na wyplat~ swiadczel1. dla pracownik6w Urz~du
Miasta i Strazy Miejskiej z tytulu pracy w godzinach ponadwymiarowych ( sobota i
niedziela) podczas imprez Nocy Bluesowej i Dni Rawy.

Dzial926
Rozdzial92901 - zwi~kszenie dotacji celowej - inwestycyjnej dla OSiR na realizacj~
inwestycji:
Przebudowa, budowa i remont obiektow zbiornika DOLNA w Rawie Mazowieckiej -
kontynuacja etapu II.
Plan - 0
Zwi~kszenie - 2.600.000 zl
Plan po zmianach - 2.600.000 zl
Inwestycja ta stano wi kontynuacj~ zadania realizowanego obecnie. Jego zakres obejmuje:
Odbudow~ brzeg6w wyspy na dlugosci 310m
obudow~ prawego brzegu czaszy zbiornika na dlugosci 1205 m
remont zapory bocznej prawej na dlugosci 314 m
Celem zadaniajest dalsze umacnianie odcink6w podstawy skarp ograniczajctce post~p
niszczenia brzeg6w zbiornika DOLNA.
Podobnie jak w przypadku inwestycji obecnie realizowanej, na sfinansowanie zadania Miasto
ubiega si~ w WFOSiGW 0 dotacj~ w wysokosci 80% jego koszt6w.

Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy uL Kazimierza
Wielkiego 28
Plan - 1.400.000,00 zl
Zwi~kszenie - 270.000,00 zl
Plan po zmianach - 1.670.000,00 zl

Wprowadzajctc do budzetu w maju br. przedmiotowe zadanie planowane koszty realizacji
zadania wyliczone zostaly na podstawie typowego projektu i kosztorysu opracowanego prze
Ministerstwo Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Obecnie Miasto, po opracowaniu
dokumentacji technicznej, b~dctcej adaptacjctprojektu Ministerstwa, zna rzeczywiste koszty
inwestorskie tego przedsi~wzi~cia. Wzrost koszt6w w stosunku do opracowania typowego
spowodowany jest tym, w naszym projekcie kompleks boisk zostal celowo rozdzielony, tak
aby w przyszlosci wybudowac wok61 boiska pilkarskiego biezni~ ok6lnct. Poci~a to za sobct
koniecznosc budowania dodatkowych odcink6w ogrodzenia, oraz instalowania dodatkowych
maszt6w oswietlenia boiska. Na terenie, gdzie zlokalizowany b~dzie kompleks boisk
konieczna jest takze wymiana wierzchniej warstwy gruntu, co takze podraza koszty tego
zadania.



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

Przewodniezqca Rady Miasta przedstawila trde projektu uehwaly w sprawie zmiany uehwaly
budzetowej Miasta Rawa Mazowieeka na rok 2008.

Uwag do tresei uehwaly nie bylo.
Uehwala w glosowaniu zostala przyjttta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnyeh.

Informaejtt przedstawil Burmistrz Eugeniusz Goraj.
Powiedzial m.in.
Informaeja zawiera okres od 20 maja 2008 r. do 25 ezerwea 2008r.
W tym okresie w kazdClsrodtt przyjtttyeh zostalo 18 interesantow,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub soejalne, nawierzehnia drog, kosze na smieei,
zajtteie pasa drogowego, praea, pomoe spoleezna, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego,
ehodniki w mieseie, problem bezpanskieh psow.
W tym okresie uezestniezylem w:
- spotkaniu z Wieeministrem Sportu,
- spotkaniu w Funduszu Porttezen MajCltkowyeh w Tomaszowie Mazowieekim,
- spotkaniu ze StarostClRawskim,
- spotkaniu z Prezesem Zakladu Energetyki Cieplnej,
- spotkaniu z RadClBudowy (Szkola Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Miejskie Nr 5 )
- w spotkaniaeh z przedsittbioreami ( m.in. Logis, Takema, Dakota, Stanley, Ford Serniee,
MIRBUD, Hotel OSSA, SULO, ).

Tadeusz Kotusii1ski Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreaeji zabierajCle glos wyjasnial w sprawie
seeny wybudowanej na terenie Osrodka ( molo przy zalewie).
W planie inwestyeyjnym Osrodka Sportu i Rekreaeji nad zalewem miala bye wybudowana
seena. Praee przy budowie trwaly leez nie zostaly ukonezone przed dniami Rawy a konkretnie
nie zostal dokonany odbior teehniezny seeny przez nadzor budowlany.
Seena zostala uzytkowana w ezasie Dni Rawy bez legalizaeji. Seena zostala uzyta ze
wzglttdu na dobro spoleezne. Nikomu nie sitt nie stalo.
Po doniesieniaeh prasowyeh nadzor budowlany wstrzymal budowtt a OSiR mial 30 dni na
zalegalizowanie inwestyej i.
Obeena deeyzja Osrodka to przeniesienie seeny winne miejsee z uwagi na wysokClkarttjakCl
OSiR ponioslby za legalizaeje w obeenym miejseu.
Dyrektor poinformowal, ze ani Miasto ani OSiR nie poniesie zadnyeh kosztow zwiClzanyeh
Z nieprawidlowoseiami zwiClzanymi z budowa seeny.

PrzewodniezClea Rady Miasta Grazyna Dttbska poinformowala Radtt, ze Sesja w sprawie
sportu w mieseie odbttdzie sitt w dniu 2 lipea 0 godzinie 1300.



Romana Sawicka Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 2 podzi~kowala za wybudowane boisko
na terenie szkoly.

Piotr Kwasniak - radny zabieraj'tc glos poddal pod rozwag~ - spraw~ smieci a w
szczeg6lnosci opakowan typu reklam6wki - opakowania foliowe.
Problem ten nalezy w jakis spos6b rozwi'tzac. R6Zne Miasta podejmuj'tr6zne akcje
proekologiczne. Temat nie jest nadziw lecz nalezy si~ nad tym zastanowic.
Wojciech Kubicki - Wiceprzewodnicz'tcy Rady Miasta zwr6cil si~ z pytaniem czy
nowowybudowane boiska przy szkolach b~d't dost~pne dla mlodziezy w czasie wakacji.

Burmistrz Miasta odpowiadaj'tc potwierdzil, ze boiska przy szkolach b~d't dost~pne dla
mlodziezy w czasie wakacji.

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

00 00
Sesja trwala od godz. 14 do 16
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