
PROTOKOL

z obrad xx III Sesji Rady Miasta
z dnia 10 wrzesnia 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo 14
radnych, Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydzial6w Urz~du Miasta, Kierownicy
jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele zaklad6w pracy oraz organizacji.

Nieobecni usprawiedliwieni:
1. Piotr Kwasniak

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

Przewodnicz<tca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porz<tdek.
Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy S<tuwagi do przedlozonego porz<tdku obrad.
Uwag do porz<tdku obrad nie bylo.

Porz<tdek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie(glosowalo 14 radnych) w nast~puj<tcym
brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porz<tdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Wydzierzawienie nieruchomosci gruntowych stanowi<tcych mienie komunalne,

polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na cele rolne .
.5. Zamiana nieruchomosci -P.Qlozonych w Rawie Mazowieckiej.
·6. Zmiana uchwaly w sprawie zasad wynajmowania Iokali wchodz<tcych w sklad

mieszkaniowego zasobu gminy.
'7. Opinia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki

Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im,. lana Pawla II w Katowicach.
·8. Rozwi<tzanie Sp6lki - Fundusz Por~czen Kredytowych Sp. z 0.0.

"'9.Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz<tdzen wodoci<tgowych
i urz<tdzen kanalizacyjnych dla Rawskich Wodoci<tg6w i Kanalizacji Sp. zoo. w
Rawie Mazowieckiej na lata 2008-2012.

·10. Udzielenie dotacji dla Powiatu Rawskiego .
. 11. Przyj~cie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Lodzi w 2008 roku .
.12. Zmiana budzetu Miasta na 2008 rok.
13. Informacja z wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowiecka za I p6hocze 2008 r.
14. Informacja 0 organizacji roku szkolnego 2008/2009.
15. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Zakonczenie obrad.



Protok61 z obrad XXII Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 14
radnych.

Ad 4. Wydzierzawienie nieruchomosci gruntowych stanowi~cych mienie komunalne,
polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na cele rolne.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest dzierzawa na cele rolne nieruchomosci miejskich
b~dqcych dotychczas w dzierzawie z terminem uplywu dzierzawy 30 wrzdnia 2008 roku.
Zgoda Rady Miasta na dzierzaw~ nieruchomosci na czas dJuzszy niz 3 lata wynika ze zmiany
przepis6w ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami.
Proponowany termin dzierzawy na czas nie oznaczony daje w mysl kodeksu cywilnego
swobod~ w rozwiqzaniu um6w, co nie gwarantuje umowa na czas oznaczony.
Z uwagi na fakt, iz wymienione wyzej grunty rolne dzierzawione S'l:.od wielu lat przez te
same osoby, wskazany jest bezprzetargowy tryb zawarcia um6w dzierzawy na czas ponad
3 lata, co dopuszczaj'l:.przepisy ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami za zgod'l:.rady gminy.

Opinif 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 wydzierzawienia
nieruchomosci gruntowych stanowi'l:.cych mienie komunalne, polozonych na terenie miasta Rawa
Mazowiecka z przeznaczeniem na cele rolne.

lnnych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trde projektu uchwaly w sprawie
wydzierzawienia nieruchomosci gruntowych stanowi'l:.cych mienie komunalne, polozonych na terenie
miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na cele rolne.

Uwag do trdci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest zamiana nieruchomosci miejskiej polozonej na terenie
miasta Rawa Mazowiecka przy ulicy Osada Dolna, oznaczonej w ewidencji grunt6w obr~b 6
jako dzialki ill 120 0 pow. 5832 m2 stanowi'l:.cej wlasnose Miasta Rawa Mazowiecka na
nieruchomose prywatnq, polozon'l:. przy ulicy Fawornej na odcinku od ulicy Slowackiego do
rzeki Rawki, oznaczon'l:.jako dzialka ill 1350 pow. 868 m2 obr~b 4.
Nieruchomose polozona przy ulicy Fawornej w obowi'l:.zuj'l:.cym p1anie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczona jest pod poszerzenie ulicy zbiorczej
kategorii powiatowej.
W zwi'l:.zkuz planowan'l:. budow'l:.seperatora w6d deszczowych przy ulicy Fawornej, zachodzi
koniecznose wejscia na przedmiotow'l:. dzialk~. Wlasciciel nieruchomosci nie wyrazil zgody



na ustanowienie sluzebnosci przesylu na jej cz~sci ani na wykup calej dzialki przez Miasto za
proponowan<t cen~.
Wlasciciel dzialki nr 135 wyrazil natomiast zgod~ na zamian~ swojej nieruchomosci przy
ulicy Fawornej na odpowiedni<t dzialk~ miejsk<t i wybral z przedstawionych propozycji
nieruchomose polozon<t przy ulicy Osada Dolna - dzialk~ nr 120 obr~b 6, przeznaczon<t w
planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta na dzisiaj pod tereny ro1ne, ana
kierunek pod zabudow~.
Rozliczenie finansowe nastqpi wg wyceny rzeczoznawcy maj<ttkowego.
Wobec powyzszego zamiana wskazanych nieruchomosci jest zasadna.
- Slawomir Stefaniak zglosil wniosek aby dzialk~ nr 135 0 pow. 868 m2 przy ulicy Fawornej
wykupie a nie zamieniae.
Burmistrz Miasta odpowiadaj<tc informowal, ze osoba zainteresowana - wlasciciel dzialki
przy ulicy Fawornej nie wyraza zgody na sprzedaz. Dzialka natomiast jest niezb~dna Miastu.

- Slawomir Tabaczynski - analizuj<t wielkose dzialek to jeden do siedmiu, proponowana dzialka
do zamiany na dzien dzisiejszy jest ro1na, po przeksztalceniu moze bye bardzo atrakcyjna.
Czy na1ezy rozwazae taki wariant zamiany.

1nnych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca poddala pod glosowanie wniosek zgloszony przez radnego Slawomira
Stefaniak.

Opinilt Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komuna1na po dokladnej ana1izie i wyjasnieniach Nacze1nika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zamiany
nieruchomosci polozonych w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
zamiany nieruchomosci polozonych w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci<t glos6w . Glosowalo 14 radnych, za - 11,
wstrzymuj<tcych - 3.

Ad 6. Zmiana uchwaly w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz~cych w sklad
mieszkaniowego zasobu gminy.

Temat referowal Nacze1nik Wydzialu Gospodarki Komuna1nej Artur Piotrowski.
Powiedzial m.in.
W uchwale nr XLII/386/2002 roku podj~tej przez Rad~ Miasta w dniu 19 lutego 2002 roku
w § 9 pkt. 1 wyst~puje okreslenie czynszu regulowanego, kt6ry to czynsz nie wyst~puje juz w ustawie
o ochronie praw lokator6w, w mieszkaniowym zasobie gminy.
Pozostawienie tego zapisu jest niezgodne z obowi<tzuj<tcymiprzepisami.



Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Komunalnej opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz'tcych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany uchwaly w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz'tcych w sklad
mieszkaniowego zasobu gminy.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie . Glosowalo 14 radnych.

Ad 7. Opinia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im,. Jana Pawla II w Katowicach.

Temat referowal Burmistrz Miasta Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Projekt uchwaly dotyczy likwidacji Szpitala Geriatrycznego w Katowicach oraz jego rozbudowy
o Centrum Profilaktyki Starzenia, a takze przekazania udzielanych przez Szpital swiadczen
zdrowotnych niepublicznemu zakladowi opieki zdrowotnej, utworzonemu przez podmiot wyloniony
w ramach otwartego konkursu na rozbudow~ oraz przejecie i kontynuacje udzielania swiadczen
zdrowotnych Szpitala.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po dokladnej analizie i wyjasnieniach Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. lana Pawla II w Katowicach.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego
im. lana Pawla II w Katowicach.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie . Glosowalo 14 radnych.

Temat referowal burmistrz Miasta Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
W kwietniu 2004 roku Miasto Rawa mazowiecka wraz z innymi osciennymi gminami podpisaly
list intencyjny tworz'tcy Fundusz Por~czen Kredytowych Sp61a z 0.0.

Akt notarialny powoluj'tcy sp61k~ zostal podpisany w dniu 245 wrzesnia 2004 roku.
Celem funduszu bylo ulatwienie dost~pu do kredyt6w i pozyczek dla malych i srednich
Przedsi~biorstw oraz os6b bezrobotnych, poprzez udzielanie im por~czen w zwi'tzku z podejmowan't
lub prowadzon't dzialalnosci't gospodarcz't. Maksymalny okres por~czenia wynosil 5 lat.
Okres likwidacj i sp61ki trwalby do 2013 roku.



Zgodnie z art.18 ust. 3 pkt. 9 lit f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym do
wy!qcznej w!asciwosci Rady Miasta nalezy " tworzenie i przyst((powanie do sp6!ek i sp6!dzielni oraz
rozwiqzywanie i wyst((powanie z nich". Proponuje si((projekt uchwa!y 0 wyrazeniu zgody przez
Rad(( na Rozwiqzanie Sp6!ki - Fundusz Por((czen Kredytowych Sp. z 0.0.

\4'l
Wojciech Kubicki zwr6ci! si(( z pytanie 'le podmiot6w z terenu miasta Rawa Mazowiecka V
skorzysta!o z por((czenia.

Burmistrz Miasta Eugeniusz G6raj odpowiadajqc - trzy podmioty gospodarcze w tym okresie
skorzysta!y z por((czenia.

Opini~ Komisji Budzetu przestawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po dok!adnej analizie i wyjasnieniach Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwa!y w sprawie rozwiqzanie Sp6!ki - Fundusz.Por((czen Kredytowych Sp. z 0.0.

IImych wniosk6w nie by!o.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D((bska przedstawi!a tresc projektu uchwa!y w sprawie
rozwiqzanie Sp6!ki - Fundusz Por((czen Kredytowych Sp. z 0.0.

Uwag do tresci uchwa!y nie by!o.
Uchwa!a w g!osowaniu zosta!a przyj((tajednog!osnie . G!osowa!o 14 radnych.

Ad 9. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz~dzen wodoci~gowych
i urz~dzen kanalizacyjnych dla Rawskich Wodoci~g6w i Kanalizacji Sp. zoo. w
Rawie Mazowieckiej na lata 2008-2012.

Temat referowa! Czes!aw KierebiiJ.ski Prezes Rawskich Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. zoo.
Powiedzia! m.in.
W dniu 20 maja 2008 roku Rada Miasta uchwali!a Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzqdzen
Wodociqgowych i Urzqdzen Kanalizacyjnych dla przedsi((biorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego
Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2008 - 2011.
Plan ten zawiera zadania obj((te projektem pn "Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej
w aglomeracji Rawa mazowiecka - Faza I" przewidywanym do finansowania z Funduszu Sp6jnosci
w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytetu I Gospodarka wodno-
sciekowa, dzia!anie 1.1 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM.
Projekt ten posiada mozliwosc uzyskania dotacji na poziomie ok. 60% koszt6w kwalifikowanych, do
kt6rych zaliczyc mozna prawie wszystkie nak!ady - wy!qczone z tej puli Sqwydatki za zajecie pasa

drogowego wnoszone do budzetu miasta.
W czerwcu 2007r. rozpocz((lismy przygotowania do realizacji og!aszajqc dwa przetargi na
opracowanie dokumentacji projektowych; na modernizacje oczyszczalni sciek6w i na rozbudow((
i modernizacj(( sieci wodociqgowej. Przetarg na pierwsze zadanie zosta! rozstrzygni((ty i w maju
uzyskalismy pozwolenie na budow((. Przetarg na drugie zadnie nie zosta! rozstrzygni((ty z powodu
braku ofert spe!niajqcych kryteria.
W tej sytuacj i niemozliwe by!o, zeby w pierwszym naborze wniosk6w 0 dofinansowanie projekt
posiada! 100% pozwolen na budow((.
W stosunku do dotychczasowej wersji Planu proponujemy wyd!uzenie 0 jeden rok okresu realizacji
ca!ego projektu, poniewaz na rozpocz((cie pozosta!ych dw6ch zadaiJ.musimy czekac do decyzji
o przyznaniu dotacji z Funduszu sp6jnosci.
Przyjecie przez Rad(( Miasta planu w proponowanej wersji pozwoli na z!ozenie stosownego wniosku
o pozyczk(( z WFOSiGW w lodzi.



Slawomir Tabaczynski zwr6cil si<tz pytaniem czy poniesione koszty na realizacje tego zadania b<td<t
uwzgl<tdnione w kosztach kwalifikowanych Funduszu Sp6jnosci.

Czeslaw Kierebinski - Prezes Rawskich Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. zoo. odpowiadajqc
potwierdzil, ze wszystkie starania id<tw kierunku pozyskania srodk6w finansowych z Funduszu
Sp6jnosci.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodociqg6w i
Kanalizacji Sp. zoo. opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urz<tdzen wodociqgowych i urz<tdzen kanalizacyjnych dla Rawskich
Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. zoo. w Rawie Mazowieckiej na lata 2008-2012.

Opini~ Komisji Budzetu przestawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodociqg6w i
Kanalizacji Sp. zoo. opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urz<tdzen wodociqgowych i urz<tdzen kanalizacyjnych dla Rawskich
Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. zoo. w Rawie Mazowieckiej na lata 2008-2012.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D<tbskaprzedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz<tdzen wodociqgowych i urz<tdzen
kanalizacyjnych dla Rawskich Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. zoo. w Rawie Mazowieckiej
na lata 2008-2012.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj<ttajednoglosnie . Glosowalo 14 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Burmistrz Miasta wnioskuje do Wysokiej Rady 0 wyrazenie zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 3.000 zl. z przeznaczeniem tych srodk6w na
pokrycie cz<tscikoszt6w dzialalnosci biez<tcej Klubu Pracy funkcjonuj<tcego w Powiatowym
Urz<tdzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. Klub Pracy koncentruje swoje dzialania na
prowadzeniu szkolen i zaj<tcaktywizuj<tcych dla os6b bezrobotnych.

Opini~ Komisji Budzetu przestawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie projekt
uchwaly w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Rawskiego.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D<tbskaprzedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
udzielenie dotacji dla Powiatu Rawskiego.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj<ttajednoglosnie . Glosowalo 14 radnych.



Ad 11. Przyjfcie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi w 2008 roku.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Przyj~cie dotacji w kwocie 1.800.000 zl z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Lodzi w 2008 roku dotyczy realizacji kolejnego etapu prac dotyczqcych
budowy i przebudowy oraz remontow zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej.
Stosowny wniosek 0 uzyskanie dofinansowania z Funduszu zlozyl Burmistrz Miasta.
Wniosek uzyskal pozytywna decyzj~ zarzqdu Funduszujak i rady Nadzorczej, z dofinansowaniem

przez Fundusz tego zadania.

Opinif Komisji Budzetu przestawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Sl<-arbnikMiasta opiniuje pozytywnie projekt
uchwaly w sprawie przyj~cia dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi w 2008 roku.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyj~cie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi
w 2008 roku.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie . Glosowalo 14 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Zmiany w planie dochodow budzetu:
Dzia1750, rozdzia175023 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 10.000 z1, planowane dochody z tytulu
mandatow nakladanych przez Straz Miejskq. Korekta planu dochodow wynika z analizy
przewidywanych wplywow z tego tytulu planowanych do uzyskania do konca roku. .
Dzia1756.
- rozdzia175615, § 0500 - wprowadza si~ do budzetu zwi~kszone dochody w kwocie
13.000 z1, z podatku od czynnosci cywilno-prawnych, urealnienie planu przewidywanych
wplywow do konca roku dokonano w oparciu 0 faktyczne wplywy z tego podatku uzyskane w
okresie 8 m-cy br.
- rozdzia175616, § 0320 - wprowadza si~ do budzetu zwi~kszenie dochodow 0 kwot~
14.000 z1, z podatku rolnego od osob prawnych. Urealnienie planu dochodow do
przewidywanego wykonania wplywow budzetu z tego podatku w oparciu 0 wykonanie za
okres 8 m-cy br.
Dzia1801.
- rozdzial 80101 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 10.000 z1,planowane dochody roze uzyskane przez
szkoly podstawowe z tytulu dysponowania majqtkiem miasta.
- rozdzial 80104 - w zwiqzku z uruchomieniem dodatkowych oddzialow przedszkolnych w
Przedszkolu miejskim Nr 1 i 2 zwi~ksza si~ 0 kwot~ 74.000 z1, planowane wplywy do
budzetu miasta z tytulu oplat za wyzywienie i oplaty stalej wnoszonych przez rodzicow
dzieci obj~tych opiekqprzedszkolna w nowych oddzialach.
Dzial926



- rozdzial92601 - zmniejsza si~ 0 kwot~ 280.000 zl. planowane dochody w tym rozdziale
ktore stanowi dotacja z WFOSiGW w Lodzi na zadanie inwestycyjne dotyczqce wykonanie
prac w zakresie przebudowy, budowy i remont obiektow zbiornika DOLNA w Rawie
Mazowieckiej - etapu III. Wysokosc planu dotacji po zmianie zgodna z decyzjami wladz
Funduszu oraz zmniejsza si~ 0 kwot~ 41.000 zl. wysokosc dotacji na II etap zadnie
rozliczone.
- rozdzial92601 § 6330 - przenosi si~ z rozdzialu 92695 do rozdzialu 92601 dotacje w
kwocie 666.334 zl. planowane do uzyskania z budzetu panstwa i budzetu wojewodztwa na
budow~ boiska "Orlik - 2012". Zmiana klasyfikacji rozdzialu wynika z otrzymanej decyzji
finansowej, zgodnie z ktorq dotacja przekazanajest na rozdzia192601.

Zmiany w planie wydatk6w budietu:
Dzia1600.
- rozdzia160016 - dokonuje si~ przeniesienia kwoty 4.500.zl. z wydatkow biezqcych na
utrzymanie drog miejskich na wydatki majqtkowe przeznaczone na zakup zag~szczarki
niezb~dnej do wykonywania prac remontowych przez grup~ remontowq pracownikow
zatrudnionych w Urz~dzie Miasta. Stary sprz~t, ktory wykorzystano dotychczas ulegl
trwalemu uszkodzeniu i nie ma technicznych mozliwosci jego naprawy.
Dzia1700.
- rozdzia170021- dokonuje si~ przeniesienia planowanych wydatkow budzetu miasta w
kwocie 211.000 zl. z wydatkow biezqcych - remontowych na termomodernizacj~ budynkow
socjalnych miasta tj. budynku przy ul. Skierniewickiej 6 oraz ul. Slowackiego 72, do
wydatkow majqtkowych - inwestycyjnych.
Dzia1750.
- rozdzial 75075 - w zakresie zadan rzeczowych planowanych w ramach wydatkow na
promocj~ miasta w br., przenosi si~ kwot~ 10.000 zl. jak byla planowana na zorganizowanie
zawodow balonowych ( brak mozliwosci zorganizowania takich zawodow w br. ) na
zwi~kszenie wydatkow na wykonanie dodatkowych materialow promocyjnych miasta.

Dzia1754.
- rozdzial 75418 - zwi~kszenie srodkow w tym rozdziale 0 kwot~ 10.000 zl. to zwi~kszenie
wydatkow biezqcych dla Strazy Miejskiej, w tym wydatki na niezb~dne remonty sprz~tu,
zakupy wyposazenia, paliwa oraz zakup uslug pozostalych.
Dzia1758
- rozdzia175818 - zmniejsza si~ 0 kwot~ 16.000 zl. rezerw~ ogolnq budzetu.
Dzia1801.
- rozdzia180101 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 58.000 zl. wydatki biezqce niezb~dne do
funkcjonowania miejskich szkol podstawowych do konca roku w nast~pujqcych kwotach:
SP Nr - I kwota 37.000 zl. wydatki na prace remontowe, zakup wyposazenia, monitoring
szkoly oraz boisk, zalozenie rolet w oknach 6 pracowni lekcyjnych
SP Nr 2 - kwota 6.000 zl. na zakup uslug remontowych
SP Nr 4 - kwota 15.000 zl. na zakup uslug remontowych (remont dachu i malowanie
budynku gospodarczego oraz malowanie fragmentu ogrodzenia).
- rozdzial 80104 - wnioskowana kwota zwi~kszenia wydatkow biezqcych w przedszkolach
miejskich w kwocie 195.000 zl. wynika z potrzeby zwi~kszenia wydatkow w dwoch
przedszkolach Nr 1 i Nr 2, w ktorych zorganizowano dodatkowo po dwa nowe oddzialy
przedszkolne w budynkach szkol podstawowych Nr 2 i Nr 4.
Zwi~kszenie wydatkow obejmuje w cz~sci wynagrodzenia dla pracownikow, odpis na
fundusz socjalny, zakup produktow zywnosciowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz



zakupy inwestycyjne nowego sprz~tu: patelni e1ektrycznej, zmywarek, krajalnicy do
pleczywa.
Dzia1853.
- rozdzial 85333 - przeznacza si~ z budzetu miasta 3.000 z1.jako dotacje na dzialalnosc
biezqcq Klubu Pracy w powiatowym Urz~dzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.
Dzia1926.
- rozdzial92601 - dokonuje si~ 0 kwot~ 100.000 z1. zmniejszenia p1anowanych wydatk6w na
remont i przebudow~ obiekt6w zbiornika DOLNA w Rawie Mazowieckiej - etap II w
zwiqzku z zakonczeniem tego etapu wystqpily oszcz~dnosci po przetargu w p1anowanych
wydatkach na ten etap inwestycji w br..
- rozdzial92601 i 92695 - dokonuje si~ przeniesienia planowanych wydatk6w w kwocie
1.670.000 z1.na budow~ boiska "Orlik - 2012" przy SP Nr 4. Zmiana klasyfikacji rozdzialu
wynika z otrzymanej decyzji finansowej z Urz~du Wojew6dzkiego, zgodnie z kt6rq
inwestycja ta jest planowana w rozdziale 92601.

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.

Przewodniczqca 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~tajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Informacj~ przedstawila Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Budzet Miasta Rawa Mazowiecka w pierwszym p6lroczu zamknql si~ po stronie dochod6w kwotq
26.175.001 zl, kt6ra stanowi 55% rocznego planu w 2008 roku.
W analizowanym okresie 2008 roku struktura uzyskanych dochod6w wedlug wazniejszych :h6del
przestawia si~ nast~pujqCo:
- subwencje og61ne z budzetu panstwa wykonane w I p61roczu - 4.759.026 zl co stanowi 61,5 %,
- dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacj~ zadan zleconych i wlasnych wykonane w I p61roczu
na kwot~ 2.799.535 zl co stanowi 48,2 % planu rocznego,

- udzialy w podatkach stanowiqcych doch6d budzetu panstwa wykonane w I p61roczu - 5.447.286 zl
co stanowi w 46,8 % planu rocznego,
- dochody wlasne Miasta z tytulu podatk6w i oplat lokalnych wykonane w I p61roczy - 4.938.360 zl
co stanowi zostaly w 56,9 % p1anu rocznego,

- dochody z majqtku stanowily kwot~ 5.556.639 zl i wykonane zostaly w 72% p1anu rocznego,
- pozostale dochody wykonane zostaly na kwot~ 1.871.114 zl co stano wi 76,7%.
Realizacja dochod6w budzetu miasta przebiega w spos6b prawidlowy.

Wydatki budzetu Miasta Rawa Mazowiecka w pierwszym p61roczu 2008 roku zamkn~ly si~
kwotq 19.019.477z1, kt6ra stano wi 36% rocznej kwoty wydatk6w.
W wydatkach og61em wydatki biezqce to kwota 17.521.653 zl, kt6ra stano wi 49% wydatk6w og61em
poniesionych w ana1izowanym okresie 2008 roku
Wydatki majqtkowe w tym r6wniez dotacje na inwestycje wykonane wI p6lroczu 2008r. to kwota
1.497.824 zl, kt6ra stanowi 8,8 % planu wydatk6w majqtkowych budzetu miasta w 2008 r.



Pierwsze p61rocze to okres zwiqzany z przygotowaniem zadan inwestycyjnych do realizacji, g16wne
prace z tym czasie koncentrujct sit( na przygotowaniu i ogloszeniu przetarg6w na wykonanie prac.
Realizacja zadan inwestycyjnych oraz platnosci za wykonane roboty inwestycyjne i zakupy
inwestycyjne nastt(puje w II p61roczu roku budzetowego.

Rada Miasta po zapoznaniu sit( z przedlozonym informacjct w sprawie wykonania budzetu miasta
za I p6lrocze 2008 nie wnosi uwag i przyjt(la do wiadomosci.

Referowala Jolanta Kosinska Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury Zdrowia i Sportu .
Powiedziala m.in

Komisja Kwalifikacyjna przy Przedszkolach Miejskich Nr I, 2, 5 w Rawie Mazowieckiej do 21
oddziai6w przyj~ia 525 dzieci w tym 45 dzieci z Gminy Rawa Mazowiecka.
Sposr6d dzieci zamieszkaiych na terenie naszego Miasta wychowaniem przedszkolnym obj~te s~
wszystkie 6-latki oraz 66,3 % dzieci 3-5 letnich.
Od roku szkolnego 2007/2008 w Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 utworzono og6iem 2 dodatkowe oddziaiy.
W Przedszkolu Miejskim Nr 1 oddzial z dziecmi, kt6re ucz~szczaj~ do klasy ,,0" bez wyzywienia
zostai umieszczony w Szkole Podstawowej Nr 2.
W Przedszkolu Miejskim Nr 2 na potrzeby dodatkowego oddziaiu przystosowano szatni~ (srodki
finansowe na adaptacj~ pomieszczenia i wyposazenie - darowizn~ w wysokosci 20000 zi przekazaia
firma "quick - mix" Sp. z 0.0.)
Zgodnie z umow~ zawart~ pomi~dzy Burmistrzem Miasta a W6jtem Gminy Rawa Mazowiecka,
Miasto przej~io do realizacji zadanie z zakresu edukacji publicznej polegaj~ce na prowadzeniu nauki i
wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkaiych na terenie Gminy w przedszkolach, dla
kt6rych organem prowadz~cym jest Miasto Rawa Mazowiecka.
Gmina zwraca Miastu koszty wychowanie przedszkolnego, kt6re stanowi~ iloczyn liczby dzieci przez
planowane srednie wydatki biez~ce ponoszone przez miasto.
W roku szkolnym 2006/2007 Gmina przekazaia Miastu srodki w wysokosci: 326640,27 zf..

Nauka w przedszkolu w zakresie podstawy programowej jest bezplatna. Jezeli dziecko korzysta z
zywienia rodzice lub opiekunowie ponosz~ tylko koszty zwi~zane z zakupem produkt6w (dzienna

stawka tywieniawa) i przygotowaniem posiik6w (aplata stala).

Odpiatnosc za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwaia nr XXX/245/2000 Rady Miasta z dnia
28 listopada 2000r. w sprawie ustalenia opiaty za swiadczenia prowadzonych przez miasto Rawa
Mazowiecka przedszkoli publicznych.

1. Opiata staia:
40 zi za pierwsze dziecko
35 zi za drugie dziecko

2. Dzienna stawka zywieniowa: 5,00 zi

Przedszkole Nr 1 - wymiana instalacji elektrycznej w caiym budynku, malowanie, modernizacja
kuchni: zakup patelni elektrycznej , obieraczki do ziemniak6w i taboretu gazowego, wymiana
instalacji kanalizacyjnej w piwnicy.

W rawskich przedszkolach zatrudnionych jest 98 os6b, w tym w przeliczeniu na etaty 86,40
• 50 - nauczyciele ( w tym 2 urlopy na poratowanie zdrowia), etat6w - 45,40
• I - piel~gniarka
• 47 - administracja i obsiuga, w tym etat6w 40



Do 87 oddzial6w w szkolach podstawowych i gimnazjach ucz~szcza 2256 uczni6w.
Przeci~tna liczba uczni6w na 1 oddzial:

szkoly podstawowe - 24,57
gimnazja - 26,81

Pracownicy administracji i obslugi 40os6b.
Na wczdniejsz't emerytur~ odeszlo 7 nauczycieli.
Burmistrz Miasta powierzyl (na nastwnq kadencjfJ od dn~a 1 wrzdnia 2007 roku stanowisko
dyrektora Gimnazjum Nr 1 Pani Elzbiecie G6rskiej.

Od 1 wrzesnia w szkole Podstawowej Nr 1 utworzono ponownie KLASE INTEGRACYJNA
Nowo utworzony oddzial integracyjny w klasach I prowadzony b~dzie przez nauczycieli:

1) Dorota Sitarek- wychowawca klasy
2) Iwona Bachmat - nauczyciel wspomagaj'tcy

Nauczyciel prowadz'tcy realizuje trdci programowe, natomiast nauczyciel wspomagaj'tcy
dostosowuje ich zakres do mozliwosci niepelnosprawnego dziecka, jego tempa pracy, specjalnych
potrzeb.
Od I wrzesnia w szkolach podstawowych b~d't prowadzone zaj~cia z j~zyka angielskiego 2 godziny
tygodniowo w klasach pierwszych i kontynuacja w klasach drugich. Miasto Rawa Mazowiecka
ponownie zadeklarowalo sw6j udzial w ministerialnym programie ,,J?zyk angielski w I klasach Szkoly
Podstawowej ".
Decyzj't Wojewody L6dzkiego Miasto Rawa Mazowiecka otrzymalo dotacje celow't na sfinansowanie
nauczania j~zyka angielskiego w klasie pierwszej w okresie wrzesien 2006 - sierpiell 2007 r.
w kwocie 35.286,00 zl.

Szkola Podstawowa Nr 2 - malowanie sali gimnastycznej i zaplecza, zalozenie parkietu w 2 salach
lekcyjnych, modernizacja lazienki dla niepelnosprawnych, nowoczesna pracownia komputerowa,
wykonanie ogrodzenia od ulicy Targowej, budowa boiska wielofunkcyjnego.

Szkola Podstawowa Nr 4 - przeniesienie pokoju nauczycielskiego, przygotowanie pomieszczenia na
uruchomienie Centrum Informacji Multimedialnej (oczekiwanie na przyznane jut komputery),
wymiana drzwi pomi~dzy szkol't podstawow't i gimnazjum, malowanie klatki schodowej i holu na
niskim parterze.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 2 lipca 2008 r. do 18 sierpnia 2008r.



W tym okresie w kazdq srod~ przyj~tych zostalo 26 interesantaw,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne, nawierzchnia drag, praca,

zaj~cie pasa drogowego, pomoc spoleczna, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego,
chodniki w mieScie, przyj~cia do przedszkola.

W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z pose! Radziszewsk<t,
- spotkaniu w Funduszu Por~czen Majqtkowych w Tomaszowie Mazowieckim,
- spotkaniu ze Starostq Rawskim,
- w obchodach 25-lecia Firmy STANLEY
- spotkaniu z Prezesem Zakladu Energetyki Cieplnej,
- spotkaniu z RadqBudowy (Szkola Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Miejskie Nr 5 )
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. Logis, Takema, Dakota, Stanley, Ford Sernice,
MIRBUD, SULO, PROLOGIS, ).

Radny Wojciech Kubicki zabierajqc glos zglosil uwagi w sprawie:
- korekty regulaminu targowiska, dotyczy rezerwacji stanowisk,
- jak przebiega sprawa zmiany granic miasta,
- brak biezqcej informacji w BIP-ie,
- jak b~dq zorganizowane obchody 11 listopada,

Radna Malgorzata Rudniak zwracila si~ z apelem w imieniu Klubu "INICJATYW A" 0

zorganizowanie badan profilaktycznych dla 12 letnich dziewczynek w kierunku raka szyjki
maClCY·

Radny Edward Mazurek zwracil si~ w imieniu mieszkancaw bloku nr 3 na osiedlu
Solidarnosci z prosba 0 wdrozenie w ich bloku pozyskanie ciepla poprzez zainstalowanie
SOLAROW.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska poinformowala, ze kolejne posiedzenie Rady
Miasta odb~dzie si~ w dniu 30 wrzesnia br.

Na tym punkcie Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska oglosila zakonczenie obrad
XXIII Sesji Rady Miasta.

00 30
Sesja trwala od godz. 14 do 16
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