
PROTOKOI,

Z obrad XX I Sesji Rady Miasta
Z dnia 2 lipca 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
Wydzial6w Urz((du Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele
Klub6w Sportowych oraz organizacji sportowych.

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D((bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznos6 oraz wszystkich radnych.

Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porzqdek.
Zwr6cila si(( z zapytaniem, czy Squwagi do przedlozonego porzqdku obrad.
Burmistrz Miasta zwr6cil si((z prosbq do Rady 0 wprowadzenie do porzqdku obrad punkt6w
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego S'ldu Administracyjnego
w Warszawie od wyroku Wojew6dzkiego S'ldu Administracyjnego w Lodzi sygn. akt. III
SAlLd 118/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stwierdzenia wydania uchwaly Nr IV/20/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie odwolania i powolania
Zast((pcy Kierownika Urz((du Stanu Cywilnego z naruszeniem prawa.

Przewodnicz'lca poddala pod glosowanie propozycje zmiany porzqdku obrad 0 wprowadzenie
proponowanego punku.
W glosowaniu propozycja zostala przyj((tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Porz'ldek obrad po naniesionych poprawkach w glosowaniu zostal przyj((ty jednoglosnie
(glosowalo 14 radnych) w nast((pujqcym brzmieniu:

Porzqdek obrad w glosowaniu zostal przyj((ty jednoglosnie (glosowalo 15 radnych)
w nast((pujqcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj((cie porzqdku obrad.
3. Przyj((cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja 0 stanie sportu w miescie oraz kierunkijego dzialania.
5. Wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sqdu Administracyjnego w Warszawie
6. Interpelacje, zapytania.
7. Zakonczenie obrad.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D((bska zabierajqc glos poinformowala, ze
posiedzenie Rady odbywa SI((zgodnie z planem pracy na 2008 rok a tematemjest analiza
rozwojy SpOI:tU.?zi~ci. .i~lo~zi~.zy' [1a.ter.~ni~IIl~ast~~a"Y.Y~azovv.ie~~i~j __.... _., _.. ..... ..



W 2005 roku Rada Mi'2ltapodjt(la uchwalt( w sprawie Miejskiego Programu Rozwoju
Sportu Dzieci i MlodziZy.
Program ten ma pemieroIt( bodzca stymuluj'tcego wzrost zainteresowania dzieci i
mlodziezy wszelk't dzitlalnosci't w zakresie sportu i kultury fizycznej w szerokim tego
slowa znaczeniu oraz nalizowae w r6znych formach postawione w nim wszystkie cele.
Powodowae pozytywmzachowania wsr6d tych dla kt6rych jest adresowany.
Opr6cz pierwiastka d'ti:nia do mistrzostwa i wysokiego wyniku sportowego ma on miee
zgodnie z zalozeniami Iportu szkolnego charakter prorodzinny.
Wsp6lpraca klub - ro&ic - szkola ma bye podstawow't form't dzialan na rzecz rozwoju
zdrowotnego dzieci i nfodziezy. W sytuacji obecnych zagrozen zdrowotnych i patologii
spolecznej ( narkotyki,aIkohol, papierosy, brak wit(zi rodzinnych) sport pozostaje najtansz't
i najprostsz't form't naJFclwyobecnego stanu naszego spoleczenstwa .

W zwi'tzku z tym w dziiejszym posiedzeniu uczestnicz'l przedstawiciele Klub6w Sportowych oraz
organizacji sportowych.

Pani Przewodnicz'tca tJprosila aby Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreacji Tadeusz
Kotusinski przedstawil bazt(jak't dysponuje Osrodek.

Dyrektor Kotusinski po\iedzial:
Osrodek Sportu i Rekrea::jiposiada:
- Halt( Sportow't "Milelium" przy uli. Kazimierza Wielkiego 0 wymiarach 36m x 48m
z szatniami i zaplecz~ socjalnym,

- Halt( Sportow't OSiR FZY ulicy Tatar 0 wymiarach 46m x 12m z szatniami z zapleczem
socjalnym,

- Stadion Pilkarski 0 wyniarach 100m x 60 m z szatniami, natryskami i saniatraitami,
- akwen wodny ( zalew)z wypozyczalni't sprzt(tu plywaj'tcego.

Pani Przewodnicz'tca IlEtt(pniepoprosila Pana Zbigniewa Urbanski ego - inspektora
w Wydziale Oswiaty, .&1lturyZdrowia i Sportu Urzt(du Miasta aby przedstawil bazt(jak't
dysponuj't Szkoly.
Inspektor Zbigniew Urnnski powiedzial:
- Szkola Podstawowa N 1 wyposazona jest w salt( gimnastyczn't 0 wymiarach 20m x 11m
oraz obecnie trwaj't prae przy budowie boiska wielofunkcyjnego ( do pilki siatkowej,
koszyk6wki, pilki nozn;j)
- Szkola Podstawowa N 2 wyposazona jest w salt( gimnastyczn't 0 wymiarach 8,86m x
17,98m z szatnia i natrykami oraz w boisko wielofunkcyjne( do pilki siatkowej,
koszyk6wki, pilki noz~)
- Szkola Podstawowa N4 nie posiada wlasnej bazy - korzysta z hali sportowej "Milenium"
w planie budowa boishwielofunkcyjnego,
- Gimnazjum Nr 1 nie IJ)siadawlasnej bazy, korzysta z tej samej bazy co Szkola

Podstawowa Nr 1 oraz Bali sportowej OSIR,
- Gimnazjum Nr 2 nie IJ>siadawlasnej bazy - korzysta z hali sportowej "Milenium"
w planie budowa boishwielofunkcyjnego,

Burmistrz Eugeniusz G6~ przedstawil informacjt( w sprawie planowanej budowy basenu-
krytej plywalni (25m) zi>dowiskiem zadaszonym 20m x 30m.
Planowane zakonczenie lIdowy basenu pazdziemik 2010 rok.



Pani Jolanta Kosinska Naczelnik wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu przedstawila
informacje w sprawie finansowania sportu w miescie.
Powiedziala m.in.
Rada Miasta Rawa Mazowiecka deklaruje wol(( wsp6lpracy z klubami sportowymi poprzez
przyj((ty Miejski Program Rozwoju Sporu Dzieci i Mlodziezy.
Wsp6lpraca ta dotyczy realizacji zadan publicznych uj((tych w ustawie 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie, zgodnych z zadaniami gminy, okreslonymi w ustawie 0
samorz&:dziegminnym.
Wsp6lpraca odbywa si(( postaci finansowego lub nie finansowego wspierania dzialalnosci
klub6w.
Nie finansowe wspieranie to min. prowadzenie dzialalnosci promocyjnej i informacyjnej
dotycz&:cejwsp6lnych dzialan Miasta i klub6w, informowanie 0 potencjalnych zr6dlach
finansowania, szkolenia.
Podstaw&:do finansowania sportu jest uchwalany corocznie Program Wsp6lpracy Miasta
Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarz&:dowymi, kt6ry stanowi element polityki
spoleczno- finansowej Miasta. Celem Programu jest okreslenie priorytetowych zadan
publicznych, kt6re mog&:byc realizowane we wsp6lpracy z organizacjami w danym roku, w
r6znych obszarach min. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i
mlodziezy. Dofinansowujemy:
a) organizacj(( zaj((c sportowych i wsp6lzawodnictwa sportowego szk61,
b) organizacj(( imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci w zakresie bezpieczenstwa na wodach wsr6d

dzieci i mlodziezy,
e) wypoczynek zimowy i letni dzieci i mlodziezy,
d) szkolenie dzieci i mlodziezy w nast((puj&:cychdyscyplinach sportowych:

• pilka nozna,
• pilka siatkowa dziewcz&:ti chlopc6w,
• judo,
• karate,
• lekka atletyka dziewcz&:ti chlopc6w,
• tenis stolowy,
• strzelectwo sportowe,
• szachy,
• w((dkarstwo sportowe

Finansowanie realizacji powyzszych zadan odbywa si(( w drodze otwartego konkursu ofert,
szczeg610we zasady przyznawania dotacji okreslaj&:przepisy:
Ustawa 0 dzialalnosci pOZytkupublicznego i 0 wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r),
Rozporzlldzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 0 wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania.
Przy ocenie poszczeg61nych ofert stosujemy takie kryteria jak:
- mozliwosc realizacji zadania przez klub przedstawiaj&:cyofert(( (kwalifikacje, uprawnienia
doswiadczenie realizator6w, dotychczasowe osi&:glii((cia)

- efektywnosc (re1acja koszt6w i rezultat6w, planowana ilosc grup, uczestnik6w,
- koszty w przeliczeniu najednego uczestnika)
- zakres finansowania zadania z innych zr6del niz budzet Miasta w tym wielkosc srodk6w
wlasnych



- rzetelnose i terminowose, oraz spos6b rozliczenia srodk6w finansowych (bior,!:cpod uwag<:(
realizacj(( zadan w poprzednim okresie)

- posiadanie bazy do realizacji zadania dofinansowanie sportu : 2007 rok - 407.500 zl, 2008r.
- 460.000 zl

Wojciech Kubicki Wiceprzewodnicz,!:cy Rady Miasta zabieraj,!:c glos odni6s1 si<:(do podj<:(tej
uchwaly w 2005 roku w sprawie Miejskiego Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Mlodziezy
oraz przedstawil proponowane stanowisko Rady Miasta w tej sprawie finansowania i
rozwoju sportu szkolnego, mlodziezowego i kwalifikowanego:

1. Zapewnienie prawidlowego rozwoju fizycznego dzieci i mlodziezy jest zadaniem
wladz samorz,!:dowych. W zwi,!:zku z tym Rada Miasta Rawa Mazowiecka wyraza
przekonanie, ze rozw6j i finansowanie spor.tu mlodziezowego powinno bye
priorytetem dzialail wladz miasta.

2. Rada Miasta wyraza przekonanie, ze Uchwala nr XXIX/263/05 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 14 czerwca 2005 roku, w sprawie przyj<:(ciaMiejskiego Programu
Rozwoju dzieci i Mlodziezy, powinna bye dalej realizowana. Spoleczn,!: kontrol,!:
realizacji jej postanowien powinna zajmowae si<:(Rada Sportu, powolana przez
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

3. Rada Miasta wyraza przekonanie, ze naklady z budzetu powinny bye przeznaczane
przede wszystkim na sport szkolny i mlodziezowy,
w nast<:(pnejkolejnosci, po zawarciu stosownych um6w, na sport kwalifikowany. Rada
Miasta wyraza przekonanie, ze wladze samorz,!:dowe powinny pomagae rozwojowi
sportu na terenie miasta Rawa Mazowiecka r6wniez poprzez wsparcie organizacyjne,
logistyczne i promocyjne.

4. Wladze miasta powinny, w miar(( mozliwosci, wyposazye kluby, organizacje i
stowarzyszenia, dzialaj,!:ce w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, w materialy
promuj,!:ce Raw(( Mazowieck,!:.

5. Rada Miasta proponuje organizacjom, klubom i stowarzyszeniom, dzialaj,!:cym w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu, aby w miar<:(mozliwosci stosowaly si(( do
"katalogu" dzialan okreslonych w zal,!:czniku do stanowiska Rady Miasta.

6. Rada Miasta Rawa Mazowiecka wzywa wszystkie organizacje, dzialaj,!:ce w sferze
kultury fizycznej i sportu, do zgodnej wsp6lpracy na rzecz rozwoj u sportu dzieci i
mlodziezy.

7. Rada Miasta b((dzie wspierae cykliczne imprezy organizowane na terenie Rawy
Mazowieckiej. Jednoczesnie namawiamy do kontynuacji dzialan w tym zakresie i do
wzbogacenia oferty takich imprez.

8. Rada Miasta wyraza przekonanie, ze dzialania w dziedzinie sportu powinny bye
konsultowane z Rad,!:Sportu.

Malgorzata Rudniak zwr6cila uwag((, ze w przedlozonym materiale na temat dzialalnosci
Rawskich Klub6w Sportowych brakjest informacji 0 liczbie sportowc6w.
Czy w Klubach wzrasta liczba uczestnik6w.
Pan Zbigniew Urbanski odpowiadaj,!:c poinformowal, ze s'!: listy uczestnik6w klub6w
sportowych lecz z uwagi na obszemose materia16w nie zostala przedlozona.
Stwierdzil, ze liczba sportowc6w w Klubach utrzymuje si((na takim samym poziomie.



Przewodniczqcy Rady Sportu w miescie Pan Andrzej Jankowski zabierajqc glos
podzi((kowal Radzie Miasta za zorganizowanie Sesji w sprawie sportu w miescie, za
zainteresowanie si(( sportem w miescie oraz za przyj((te stanowisko w tej sprawie.
Zwrocil uwag(( na aby materialy promocyjne miasta byly umozliwione dla Klub6w - by
mogly na zawodach promowae Miasto.
Ponadto zwrocil uwag(( na klopoty z wykwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy na
kqpielisku miejskim. Zdobycie kwalifikacji ratownika wiqze si(( z duzymi kosztami
finansowymi na co nie stae mlodych ludzi.

Radny Michal Sowik zwrocil uwag(( na brak biezni lekkoatletycznej przy boiskach oraz na
brak lekarza dla sportowcow w miescie.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Goraj odpowiadajqc zapewnil, ze pieniqdze zdobycie
kwalifikacji na ratownik a b((dqzapewnione. Poinformowal, ze b((dzie budowana bieznia na
stadionie miejskim.

Pan Jaroslaw Wasiak Wiceprzewodniczqcy Rady Sportu zabierajqc glos potwierdzil, ze
bieznia lekkoatletyczna powinna bye na stadionie miejskim. Dodal rowniez, ze liczba
zawodnikow w Klubach jest ograniczona z uwagi na przepisy, sport uprawia okolo 300
dzieci, dwa razy w roku mUSZqposiadae badania lekarskie.

Pan Krzysztof Gawot V-ce Prezes Siatkowki zabierajqc glos podzi((kowal za wspolprace w
sprawie sportu , za zorganizowana Sesj((, za merytoryczna dyskusj(( wraz z podj((tym
stanowiskiem Rady Miasta.

Przewodniczqca Mlodziezowej Rady Miasta Aleksandra Szkudlarek zabieraj'lc glos
powiedziala:
W Rawie Mazowieckiej sport jest jednq z dziedzin w jakich maze rozwijae si(( i wykazae
rawska mlodziez.
Poprzez sport mozemy rozwijac swoje zainteresowania, przy tym zdrowo i aktywnie zyc oraz
odnosie sukcesy sportowe, ktore wplywajq na naSZqpozniejszq samoocen((. Mlodzi ludzie
rozwijajq wiele swoich umiej((tnosci. Uprawianie sportu uczy dyscypliny, punktualnosci,
odpowiedzialnosci za siebie i innych, gry fair play.
Sportowi towarzyszy rowniez dobra zabawa oraz spotkania mlodych ludzi 0 podobnych
zainteresowaniach.
Dlatego uwazamy, ze sport jest bardzo wazny w zyciu kazdego mlodego czlowieka.
W naszym miescie organizowanychjest zbyt malo przedsi((wzi((c sportowych.
Najwi((kszym problemem jest fakt, ze boiska szkolne Sqzamykane po lekcjach. Powinny bye
one ogolnie dost((pne. Podczas weekendow i w czasie wakacji powinny bye organizowane na
nich minizawody sportowe.
Koronnymi rawskimi dziedzinami sportu Sqpilka nozna i siatkowka. Sq rowniez sekcje
lekkoatletyczna i tenisa stolowego, ale roznorodnose dyscyplin sportowychjest nieadekwatna
do istniejqcych potrzeb.
Ponadto aby zapisae si(( do jakiegos klubu sportowego trzebajuz danq dziedzin(( sportu
wczesniej trenowae. Szanse na wstqpienie do klubu osoby niedoswiadczonej, ale chcqcej
trenowae jakqs dyscyplin(( sportu Sqniewielkie.
Sq r6wniez dyscypliny sportu, w ktorych mlodzi ludzie odnoszq duze sukcesy, ale nie Sqw
odpowiedni sposob wspierani przez miasto. Mamy tu na mysli klub Rawskiego Karate
Kiokushin. Sportowcy z klubu odnoszq sukcesy w zawodach ogoJnopolskich, a za treningi,
wyjazdy na zawody i obozy sportowe mUSZqplacie sami.



Mlodziezowa Rada Miasta stara si(( sprostae wymaganiom rawskiej mlodziezy mi((dzy innymi
poprzez organizowanie r6znych przedsi((wzi((e sportowych takichjak: tumieje koszyk6wki i
siatk6wki, kt6re cieszyly si(( duzyrn zainteresowaniem.
Na tumieju koszyk6wki mozna bylo zaobserwowae zapal i wysoki poziom gry zawodnik6w.
S~ to jednak mlodzi ludzie, kt6rzy nie maj~ szansy dalej si(( rozwijae.
Organizowanie spotkan ze znanymi sportowcami,kt6rzy poprzez swoj~ osob((
i doswiadczenie byliby przykladem dla rawskiej mlodziezy oraz mobilizowaliby do czyrmego
uprawiania sportu.
Konieczne wydaje si(( r6wniez nawi~zywanie stalej wsp6lpracy z klubami sportowymi
z innych miast w celu wymiany doswiadczen.
Organizowanie zawod6w sportowych dla calej mlodziezy, nawet tej, kt6ra nie uprawia zadnej
dyscypliny sportu.
Rawska mlodziez zainteresowanajest rozwojern nast((puj~cych dyscyplin sportu:
lekkoatletyka, tenis ziemny, pilki r((czna, koszyk6wka.
Duzym zainteresowanie cieszylby si((kurs samoobrony - oczywiscie w wersji bezplatnej.

Radny Edward Mazurek zglosil wniosek aby nad zalewem, na terenie Osrodka Sportu i
Rekreacji wybudowae- zorganizowae sciezk(( zdrowia. Lasek przy zalewie jest odpowiednik
miejscem. Mieszkancy zwracaj~ si(( z takimi postulatami.

Radny Wlodzimierz Bl((dek poinformowal Rad((, ze w ramach promowania sportu wsr6d
dzieci i mlodziezy jest inicjatorem zorganizowania spotkania w miescie dla dzieci i mlodziezy
z jednyrn ze slawnych sportowc6w Janem Tomaszewskim w miesi~cu wrzesniu biez~cego
roku. Dodal, ze takie spotkania na pewno zmobilizuj~ mlodziez do uprawiania sportu.

Wojciech Kubicki zwr6cil si(( do przedstawicieli klub6w sportowych aby glos Mlodziezowej
Rady Miasta wzi((li pod uwag((.
Prezes K1ubu sportowego "Mazovia" zadeklarowal wsze1ka pomoc dla mlodziezowej rady
Miasta w organizowaniu i zach((caniu mlodziezy do uprawiania sportu.

Przewodnicz~ca Rady Miasta Grazyna D((bska podzi((kowala wszystkim uczestnikom za
merytoryczn~ dyskusj((, za wklad pracy w rozw6j sportu wsr6d dzieci i mlodziezy.
Przedstawila trese zaproponowanego stanowiska Rady Miasta w sprawie finansowania i
rozwoju sportu szkolnego, mlodziezowego i kwalifikowanego wraz z katalogiern
promuj~cych Miasto Rawa Mazowiecka.

1. Zapewnienie prawidlowego rozwoju fizycznego dzieci i mlodziezy jest zadaniem
wladz samorz~dowych. W zwi~zku z tym Rada Miasta Rawa Mazowiecka wyraza
przekonanie, ze rozw6j i finansowanie sportu mlodziezowego powinno bye
priorytetem dzialan wladz miasta.

2. Rada Miasta wyraza przekonanie, ze Uchwala nr XXIX/263/05 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 14 czerwca 2005 roku, w sprawie przyj((cia Miejskiego Programu
Rozwoju dzieci i Mlodziezy, powinna bye dalej rea1izowana. Spoleczn~ kontrol~
realizacji jej postanowien powinna zajrnowae si(( Rada Sportu, powolana przez
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

3. Rada Miasta wyraza przekonanie, ze naklady z budzetu powinny bye przeznaczane
przede wszystkim na sport szko1ny i mlodziezowy, w nast((pnej ko1ejnosci, po
zawarciu stosownych um6w, na sport kwalifikowany. Rada Miasta wyraza
przekonanie, ze wladze samorz~dowe powinny pomaga6 rozwojowi sportu na terenie



miasta Rawa Mazowiecka r6wniez poprzez wsparcie organizacyjne, logistyczne
. .
IpromocYJne.

4. Wladze miasta powinny, w miar(( rnozliwosci, wyposazye kluby, organizacje i
stowarzyszenia, dzialaj'lce w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, w materialy
prornuj'lce Raw(( Mazowieck'l.

5. Rada Miasta proponuje organizacjom, klubom i stowarzyszeniorn, dzialaj'lcym w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu, aby w miar(( mozliwosci stosowaly si(( do
"katalogu" dzialan okreslonych
w zal'lczniku do stanowiska Rady Miasta.

6. Rada Miasta Rawa Mazowiecka wzywa wszystkie organizacje, dzialaj'lce w sferze
kultury fizycznej i sportu, do zgodnej wsp6lpracy na rzecz rozwoju sportu dzieci i
mlodziezy.

7. Rada Miasta b((dzie wspierae cykliczne imprezy organizowane na terenie Rawy
Mazowieckiej. Jednoczesnie narnawiarny do kontynuacji dzialan
w tym zakresie i do wzbogacenia oferty takich imprez.

8. Rada Miasta wyraza przekonanie, ze dzialania w dziedzinie sportu powinny bye
konsultowane z Rad'l Sportu.

KA TALOG DZIALAN PROMUJACYCH MIAS TO RAW A MAZOWIECKA
1. Klub otrzymuj'lcy wsparcie na udzial w rozgrywkach powinien realizowae dzialania
zmierzaj'lce do osictgni((cia oczekiwanego efektu promocyjnego Miasta Rawa Mazowiecka w
szczeg6lnosci poprzez;

a) Podawanie informacji 0 wspieraniu finansowyrn przez Miasto udzialu
w rozgrywkach w wydawanych przez siebie publikacjach, rnaterialach informacyjnych,
poprzez media, jak r6wniez stosownie do charaktem przedsi((wzi((cia, poprzez widoCZll'l W

miejscu jego realizacji tablic(( oraz przez UStn'linformacj(( kierowan'l do odbiorc6w
b) Ustawianie baner6w z logiem i haslem promocyjnym Miasta w centralnych, najlepiej
widocznych miejscach obiektu sportowego, na kt6ryrn realizowane jest przedsi((wzi((cie.
c) Urnieszczanie logo miasta na strojach sportowych zawodnik6w, zawodniczek
i trener6w dmzyn bior'lcych udzial w rozgrywkach.
d) Urnieszczanie w widocznyrn miejscu loga i hasla prornocyjnego miasta na wszystkich
rnaterialach zwi'lzanych z udzialem w rozgrywkach - plakatach, afiszach, folderach,
biletach, zaproszeniach, gadzetach, identyfikatorach.

2. Klub bior'lcy udzial w rozgrywkach powinien realizowae dzialania powoduj'lce
wykreowanie jak najlepszego wizemnku Miasta Rawa Mazowiecka. Dzialania musz'l
skutkowae uzyskaniern rnaksyrnalnego efektu kojarzenia Miasta ze wspieraniem rozwoju
sportu. Udzial klubu w rozgrywkach ligowych powinien opierae si(( takze na idei "fair play"
oraz zawsze bye nakierowany na osictgni((ciejak najwyzszego wyniku sportowego i
pozytywnego odbiom ogl'ldanego widowiska przez widz6w.

Rada przyj((la zaproponowane stanowisko w sprawie finansowania i rozwoju sportu
szkolnego, mlodziezowego i kwalifikowanego oraz katalog dzialan promuj'lcych miasto
Rawa Mazowiecka.



Temat referowala Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziala m. in.

Wyrokiem z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt: III SA/Ld 118/08, wydanym w sprawie ze skargi
Wojewody L6dzkiego na uchwalt'(Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2007
roku ill IV/20/07 w przedmiocie odwolania i powolania zastt'(pcy kierownika urzt'(du stanu
cywilnego, Wojewodzki S'ld Administracyjny w Lodzi stwierdzil wydanie zaskarzonej
uchwaly z naruszeniem prawa oraz ze zaskarzona uchwala nie podlega wykonaniu do dnia
uprawomocnienia sit'(wyroku i zas'ldzil od Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na rzecz
Wojewody Lodzkiego zwrot kosztow postt'(powania.
W uzasadnieniu wyroku WSA w Lodzi stwierdzil, ze w sprawie wywolanej zaskarzon'l
uchwal'l powolanie na stanowisko Zastl'(pcy Kierownika Urzt'(du Stanu Cywilnego w Rawie
Mazowieckiej odbylo sit'(bez zachowania trybu okreslonego w przepisie art. 3a ustawy 0

pracownikach samorz'ldowych, ktory w ust. 1 stanowi, ze nabor kandydatow na wolne
stanowiska urzt'(dnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzt'(dnicze, zatrudnianych na
podstawie art. 2 pkt. 2 i 4, zwane dalej "stanowiskami urzt'(dniczymi" jest otwarty i
konkurencyjny, a w ust. 2-5 art. 3a okresla zasady przeprowadzania tego naboru oraz, ze
uprawnienie rady gminy przewidziane wart. 6 ust. 3 ustawy - Prawo 0 aktach stanu
cywilnego- nie moze stanowic podstawy do przyjt'(cia, ze powolanie i odwolanie zastt'(pcy
kierownika urzt'(du stanu cywilnego przez radt'(gminy moze nast'lPic z pominit'(ciem ustawy 0

pracownikach samorz'ldowych, a w szczegolnosci art. 3a ust. 1 i art. 4 ust. 4 ustawy.
Skarz'lcy nie podziela stanowiska Wojewodzkiego S<tduAdministracyjnego wyrazonego w
zaskarzonym wyroku, w szczegolnosci w czt'(sciobejmuj'lcej stwierdzenie niewaznosci & 2
zaskarzonej uchwaly i w zwi'lzku z tym wnosi 0 uchylenie wyroku w tej czt'(sci.
Wyrazone w wyroku stanowisko S'ldu narusza przepisy prawa materialnego, w szczegolnosci
przepis art. 3a ust. 1 ustawy 0 pracownikach samorz'ldowych.
Przepis ten okresla, co prawda, ze nabor kandydatow na wolne stanowiska powinna cechowac
otwartosc i konkurencyjnosc, ale w przepisie tym mowa jest wy1'lcznie 0 "kandydatach" na
wolne stanowiska urzt'(dnicze, co oznacza j edynie tyle, ze w naborze mog'l uczestniczyc
wszystkie osoby spelniaj'lce okreslone innymi przepisami warunki, a nie oznacza, ze wybor
osoby na okreslone stanowisko musi dokonac sit'(jedynie i wy1'lcznie sposrod kandydatow
"otwarcie zebranych" i " konkurencyjnie ocenianych".
Takie literalne brzmienie powolanego przepisu przes'ldza, zdaniem skarz'lcego, ze okreslona
w nim cecha otwartosci i konkurencyjnosci nie stanowi bezwzglt'(dnie obowi'lzuj'lcego
nakazu okreslonego zachowania sit'(dla przeprowadzaj'lcego nabor.
Stanowi jedynie wzorzec poz'ldanego trybu przeprowadzania naboru.
Argument powyzszy, zdaniem skarz'lcego, wzmacnia dodatkowo brzmienie art. 7 ust.2
powolanej ustawy 0 pracownikach samorz'ldowych, ktory stanowi, ze " mianowanego
pracownika samorz'ldowego mozna, najego wniosek lub zajego zgodq, przeniese do pracy u
innego pracodawcy samorz'ldowego albo na stanowisko urzt'(dnicze w urzt'(dzie w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 0 sluzbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,poz. 483, z
poin. zm.) w tej samej lub innej miejscowosci. Przeniesienia dokonuje pracodawca
samorz'ldowy albo dyrektor generalny urzt'(du, w ktorym mianowany pracownik
samorz'ldowy ma bye zatrudniony, w porozumieniu z pracodawc'l samorz'ldowym
dotychczas zatrudniaj'lcym pracownika" oraz art. 7 a ust. 1 ustawy 0 pracownikach
samorz'ldowych, ktory stanowi, ze: " pracownika samorz'ldowego, 0 kt6rym mowa wart. 2



pkt. 4 mozna, na jego wniosek lub za jego zgodq, przeniesc do pracy u innego pracodawcy
samorz(ldowego albo na stanowisko urzt(dnicze w urzt(dzie, 0 kt6rym mowa wart. 7 ust. 2,
w kazdym czasie, jezeli nie narusza to waznego interesu pracodawcy samorz(ldowego, kt6ry
dotychczas zatrudnial pracownika, i przemawia za tym szczeg6lny interes sluzby cywilnej".
Powolane przepisy w spos6b jednoznaczny uprawniaj(l wymienione w nim osoby do
przeniesienia pracownik6w samorz(ldowych do innego pracodawcy samorz(ldowego albo na
inne stanowisko urzt(dnicze, po spelnieniu okreslonych tymi przepisami warunk6w, ale
b e z p r z e pro wad z ani a konkursu.
Skora zatem przepisy prawa dopuszczaj(l zatrudnienie wymienionych wyzej kategorii
pracownik6w samorz(ldowych bez przeprowadzania otwartego konkursu, to r6wniez
przeniesienie pracownika w ramach danego urzt(du, a wit(c zatrudnienie go na wyzszym w
hierarchii stanowisk stanowisku w drodze awansu zawodowego nie powinno podlegae
obowi(lzkowi zastosowania procedury konkursu otwartego.
Nie do przyjt(ciajest bowiem sankcjonowanie odmiennego i nier6wnego traktowania
pracownik6w w zaleznosci od stanowiska ich dotychczasowego zatrudnienia i bez
uwzgll(dnienia dokonywanej obowi(lzkowo przez pracodawct(, stosownie do obowi(lzuj(lcych
w tej sprawie przepis6w, oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz(ldowych zatrudnionych
na stanowiskach urzt(dniczych (art. 17 ustawy 0 pracownikach samorz(ldowych).
Wprowadzenie przez ustawodawct( do ustawy 0 pracownikach samorz(ldowych instytucji
oceny pracownik6w i okreslenie jej mianem kwalifikacyjnej mialo na celu umozliwienie
pracodawcy dokonywania, ujt(tej w ramy ustawowe i wynikaj(lcej z upowaznienia
ustawowego, okresowej oceny pracownik6w, kt6rej wyniki powinny bye wykorzystywane w
polityce kadrowej pracodawcy i sluzyc zar6wno do zwalniania pracownik6w ile
wykonuj(lcych swoje obowi(lzki jak i do nagradzania pracownik6w wyr6zniaj(lcych sit( w
pracy, r6wniez poprzez awans zawodowy na wyzsze stanowiska.
Pozbawienie pracodawc6w mozliwosci nagradzania dobrych pracownik6w, wlasn(l decyzj(l
indywidualnie skierowanq, poprzez awans zawodowy, i bez koniecznosci uczestniczenia
pracownika w konkursie, przeczyloby istocie i celowi oceny kwalifikacyjnej pracownik6w.
Pod pojt(ciem , uzytej w powolanym przepisie ustawy" oceny kwalifikacyjnej" rozumiee
nalezy bowiem, zdaniem skarz(lcej Gminy, ocent( niezbt(dn(l dla kwalifikacji pracownika na
wyzsze stanowisko urzt(dnicze w drodze awansu zawodowego b(ldi dyskwalifikacji
pracownika do zajmowania stanowiska.
Wykladnia jt(zykowa, systemowa i celowosciowa powolanych wyzej przepis6w, w
szczeg6lnosci przepisu wprowadzaj(lcego instytucjt( oceny pracownik6w samorz(ldowych
nakazuje przyjmowae, ze awans pracownika w ramach urzt(du moze odbywae sit( bez
przeprowadzania konkursu na wolne stanowisko.
A contrario, przeprowadzanie konkursu zmuszaloby kierownik6w urzt(d6w groin - w celu
umozliwienia awansu zawodowego pracownikom dobrze ocenianym - do organizowania
konkursu a nastl(pnie bagatelizowaniajego wynik6w b(ldi do informowania pracownik6w, ze
dobra ocena ich pracy nie przeklada sit( w zadnym stopniu na mozliwose ich awansu.
Zar6wno pierwsze jak i drugie, co nie wymaga uzasadnienia, nie powinno miee miejsca.

Dyskusji nie bylo.
Przewodnicz(lca Rady Miasta Grazyna Dt(bska przedstawila trese prajektu uchwaly w sprawie
wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego S(ldu Administracyjnego w Warszawie.

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



Radny Piotr Kwasniak zwr6cil sit( z pytaniem 0 przebieg konsultacji w sprawie granic miasta,
jaki jest tok sprawy.
Burmistrz Miasta odpowiadaj<tc poinformowal, ze spraw jest w toku zalatwiania.
W konsultacjach bralo udzial 160 mieszkanc6w, z tego za zmian<tgranic ( poszerzenie 0 zalew
g6my) 157os6b.
Rada Gminy Rawa Mazowiecka wdala pozytywn<t opinit( w sprawie zmiany granic.
Wszystko biegnie w dobrym kierunku.

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

00 00
Sesja trwala od godz. 13 do 17

PRZt WOONIUI\CA

R'Dy M=::':~QW"C~


