
PROTOKOL

z obrad XX IV Sesji Rady Miasta
z dnia 30 wrzesnia 2008 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo
13 radnych, Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydzia16w Urz~du Miasta, Kierownicy
jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele zaklad6w pracy oraz organizacji.

Nieobecni usprawiedliwieni:
1. Wojciech Kubicki
2. Malgorzata Rudniak

Obrady otworzyla Przewodnicz'tca 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 Setuwagi do przedlozonego porz'tdku obrad.
Burmistrz Miasta Eugeniusz G6raj zwr6cil si~ z prosb't 0:

- wykreSlenie z porz'tdku pkt 4 - "Przeprowadzenie konsultacji z mieszkancami Miasta Rawa
Mazowiecka w przedmiocie zmiany jego granic".
- wprowadzenie do porz'tdku obrad punktu w sprawie upowaznienia Dyrektora Miejskiego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej do podejmowania dzialail wobec
dluznik6w alimentacyjnych

Porz'tdek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie(glosowalo 13 radnych) w nast~puj'tcym
brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porz'tdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Upowaznienie Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej

do podejmowania dzialan wobec dluznik6w alimentacyjnych.
)5. Ustanowienie sluzebnosci przesylu na rzeczjednoosobowej Sp61ki Miasta Rawa Mazowiecka

Rawskie Wodoci~i i Kanalizacja Sp61ka z 0.0.

·6. Zmiana kategorii dr6g gminnych
.7. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
-8. Zmiana budzetu Miasta na 2008 rok.
10. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
11. Interpelacje, zapytania.
12. Zakonczenie obrad.



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

Ad 4. Upowaznienie Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rawie
Mazowieckiej do podejmowania dzialan wobec dluznikow alimentacyjnych

Temat referowala Jolanta Makowska - Sekretarz Miasta
Powiedzial m.in.
Ustaw 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w naklada na gmin~ dwa zadania
polegaj'tce na:
1/ prowadzeniu post~powania w sprawach przyznawania swiadczen z funduszu alimentacyjnego
oraz wydawaniu w tych sprawach decyzji, •
2/ podejmowaniu dzialan wobec dluznik6w alimentacyjnych
Zadania powyzsze mog't bye realizowane przez gmin~ , osrodek pomocy spolecznej lub inn't
jednostk~ organizacyjn't gminy. Realizacja zadan przez inn'tjednostk~ niz gmina wymaga
stosownych upowaznien. Przekazanie prze Burmistrza Miasta do osrodka pomocy spolecznej
zadania, polegaj'tcego na prowadzeniu post~powania w sprawach przyznawania swiadczen
z funduszu alimentacyjnego oraz wydawaniu w tych sprawach decyzji, moze nastCijJiena podstawie
pisemnego upowaznienia.
Natomiast przekazanie do osrodka pomocy spolecznej drugiego zadania przewidzianego w ustawie
o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w, polegaj'tcego na podejmowaniu dzialan wobec
dluznik6w alimentacyjnych powinno nastCijJiew oparciu 0 uchwal~ rady gminy wydana na
podstawie art.399 ustA ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'tdzie gminnym.
Zgodnie z art. 31 ust.l ustawy 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w, podejmowanie
dzialan wobec dluznik6w alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji
rz'tdowej, w zwi'tzku z powyzszym przekazanie tego zadania do osrodka pomocy spolecznej, jak
najbardziej moze bye przedmiotem uchwaly Rady Miasta.

Wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSe projektu uchwaly w sprawie
upowaznienia Dyrektora Miej skiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej do
podejmowania dzialan wobec dluznik6w alimentacyjnych

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 5. Ustanowienie sluzebnosci przesylu na rzecz jednoosobowej Spolki Miasta Rawa
Mazowiecka Rawskie Wodoci~gi i Kanalizacja Spolka z 0.0.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest ustanowienie sluzebnosci przesylu na nieruchomosci
stanowi'tcej wlasnose Gminy Miasta Rawa Mazowiecka oznaczonej jako dzialki 0 numerach
ewidencyjnych: 119 i 120, polozonej w obr~bie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego,
polegaj'tcej na prawie budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z podoczyszczalni't
(separatorem) w6d opadowych.



Ustanowienie sluzebnosci nast~puje nieodplatnie na rzecz przedsi~biorcy - jednoosobowej
Spalki Miasta Rawa Mazowiecka Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Spalka z 0.0. z siedzib<\.w
Rawie Mazowieckiej przy u1. Slowackiego 70.
Trasa przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacja podoczyszczalni zostanie okreslona na
mapie sytuacyjnej na etapie umowy notarialnej.

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 ustanowienia
sluzebnosci przesylu na rzeczjednoosobowej Spalki Miasta Rawa Mazowiecka Rawskie Wodociqgi
i Kanalizacja Spalka z 0.0.

Innych wnioskaw nie bylo. •
Przewodnicz<\.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
ustanowienia sluzebnosci przesylu na rzecz jednoosobowej Spalki Miasta Rawa Mazowiecka
Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Spalka z 0.0.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Temat referowal Artur Piotrowski Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej.
Powiedzial m.in.
Zarz<\.dPowiatu Rawskiego zwracil si~ 0 opini~ w sprawie pozbawienia kategorii drag powiatowych
do Burmistrza Miasta i 0 uzyskaniu pozytywnej opinii rada powiatu podj~la w drodze uchwaly
decyzj~ pozbawiaj<\.c<\.kategorii drag powiatowych.
Na podstawie ustawy 0 drogach publicznych do drag gminnych zalicza si~ drogi 0 znaczeniu
lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowi<\.ceuzupelniaj<\.c<\.siec drag sluz<\.cych
miejscowym potrzebom.
Zaliczenie do kategorii drag gminnych nast~puje w drodze uchwaly rady gminy po zasi~gni~ciu
opinii wlasciwego zarz<\.dupowiatu.
Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, jest mozliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.
Pozbawienie i zaliczenie nie moze bye dokonane pazniej niz do koitca trzeciego kwartalu danego
roku, z moc<\.od dnia 1 stycznia roku nast~pnego.
W zwi<\.zkuz tym zachodzi koniecznose zakwalifikowania tych drag do drag kategorii gminnych.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Komunalnej opiniuje pozytywnie uchwal~ w sprawie zaliczenia do kategorii drag gminnych
drag pozbawionych kategorii drag powiatowych

Innych wnioskaw nie bylo.
Przewodnicz<\.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
zaliczenia do kategorii drag gminnych drag pozbawionych kategorii drag powiatowych.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.



1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatek funkcyjny
3) dodatek specjalny - 35 % lqcznie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego
4) dodatek za wieloletni<t prac<t - 20 % wynagrodzenia

zasadniczego

- 5.700 zl
1.900z1

Uzasadniaj <tC,powiedziala:
Ostatnia zmiana wynagrodzenia dla Burmistrza byla w styczniu 2007 roku.
Czas prawie dw6ch lat- polowa kadencji pokazala jak wiel~ w tym czasie dokonano.
Chocby w Oswiacie - boiska przy kazdej szkole. Pi<tknypo remoncie Dom Kultury czy budynek
Urz<tdu Miasta po remoncie. Nasze Miasto jest czyste i zadbane. Sciezka rowerowa wok61 naszego
zalewu cieszy mieszkaitc6w.
Moim zdaniem Burmistrz Miasta zasluguje na podwyzk<t wynagrodzenia i dlatego przedkladam projekt
uchwaly w tej sprawie.

Pan Zbigniew Tuszyitski - przewodnicz<tcy Komisji Prawa i Porz<tdku Publicznego zabieraj<tc glos
powiedzial:
Podzielam pozytywna opini<tPani Przewodnicz<tcej dotycz<tca oceny pracy Pana Burmistrza.
Chc<tpodkreslic, ze to zaangazowanie, kreatywnosc, zapobiegliwosc 0 srodki finansowe odbija si<t
korzystnie na prac<tposzczeg61nych wydzia16w Urz<tduMiasta, szczeg61nie Wydzialu Inwestycji
Oswiaty, Ksi<tgowosc czy Gospodark<t Komunaln<t.
Caly Urz<tdMiasta - pracownicy Set przyjazni petentowi. Dlatego b<td<tglosowal za przyj<tciem
projektu uchwaly przyznaj<tcej podwyzk<t wynagrodzenia dla Burmistrza, chyba ze, padn<tw
dyskusji glosy radnych przekonywuj<tce mnie przeciw projektowi uchwaly.

Opinif Komisji Budietu przestawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie ( przy
jednym glosie wstrzymuj<tcym) projekt uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D<tbskaprzedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj<tta wi<tkszosci<tglos6w . Glosowalo 13 radnych, za- 10,
wstrzymuj<tcych - 3.

Burmistrz Miasta zabieraj<tc glos podzi<tkowal Radzie za podwyzk<t wynagrodzenia, dodal, ze jest to
zobowi<tzanie do wi<tkszej motywacji i zaangazowania w prac<t.

Temat referowala skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.



1.Zmiany w planie dochod6w budzetu.
Dzia1801.
- rozdzial 80104 - w zwiqzku z uruchomieniem dodatkowych oddzial6w przedszkolnych w
Przedszkolu miejskim Nr 1 i 2 zwi~ksz'l si~ 0 kwot~ 20.000 zl. planowane wplywy do budzetu
miasta z tytulu oplaty stalej wnoszonej przez rodzic6w dzieci obj~tych opiek'lprzedszkolna
w nowych oddzialach.
Dzia1852.
- rozdzial85295- Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej zlozyl wniosek
do Urz~du Marszalkowskiego w Lodzi 0 pozyskanie srodk6w z funduszy Unii Europejskiej na
realizacj~ programu w ramach dzialania: rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji przez
osrodki pomocy spolecznej.
Wniosek uzyskal akceptacj~ Komisji i miasto uzyska dotacj~ na realizacj~ ww. programu
w kwocie 70.047 zl.
Dzial926. •
- rozdzial 92605 - Burmistrz Miasta zlozyl wniosek do Urz~du Marszalkowskiego w Lodzi 0

pozyskanie srodk6w z funduszy Unii Europejskiej na wydatki zwi'lzane z imprez'l
organizowan'lprzez nasze miasto tj. Rawskim Rodzinny Rajd Rowerowy .
Wniosek zostal pozytywnie zatwierdzony i uzyskamy dotacj~ na ten cel w ramach dzialania
:Inicjatywy lokalne - w kwocie 33.997 zl.

2. Zmiany w planie wydatkow
Dzia1600.
- rozdzial60016 - dokonuje si~ zmian w planie zadan inwestycyjnych w nast~puj'lcy spos6b:
1.Budowa nawierzchni bitumicznej w ulicach R6zana i Kaczencowa
Plan - 383.000 zl
Zwi~kszenie - 22.000 zl
Plan po zmianach - 405.000 zl
Poniewaz dokumentacja techniczna nie uwzgl~dnila w swoim zakresie bocznego odcinka
ulicy Kaczencowej zapewniaj'lcego dojazd do dw6ch posesji, zaszla koniecznosc dobudowania
tego odcinka ulicy. Opr6cz tego w trakcie budowy ulic Kaczencowej i R6zanej ujawnily si~
polamane nakrywy studni kanalizacji sanitarnej (5 szt.), kt6re przed ulozeniem nawierzchni
asfaltowej nalezalo wymienic. Wymianie uleglo takze 4szt. wlaz6w na studniach kanalizacji
sanitarnej.
2. Budowa chodnika w ulicy Polnej
Plan - 140.000 zl
Zmniejszenie 140.000 zl.
Poniewaz przetarg na budow~ nawierzchni w bocznych si~gaczach ulicy Polnej ogloszony
zostal jako jedno zadanie l'lcznie z budow'l chodnika, wnioskuj~ 0 przeniesienie srodk6w
planowanych na budow~ chodnika w jeden tytul inwestycyjny "Budowa nawierzchni drogowej
bocznych si~gaczy oraz chodnika w ul.Polnej" z kwot'lplanowanych srodk6w w wysokosci
425.000 zl.
Dzia1754.
- rozdzial75412 - na wniosek Komendanta asp w Rawie Mazowieckiej wnosz~ 0

przesuni~cie kwoty 16.000 zl. z srodk6w w budzecie miasta planowanych na utrzymanie
jednostki asp, na zakup sprz~tu l'lcznosci podwodnej niezb~dnego dla dzialaj'lcej w
strukturach asp formacji ratownictwa podwodnego.
Dzia1801.
- rozdzial 80104 - wnioskowana kwota zwi~kszenia wydatk6w biez'lcych w przedszkolach
miejskich w kwocie 32.000 zl. wynika z potrzeby zwi~kszenia wydatk6w w dw6ch
przedszkolach Nr 1 i Nr 2, w kt6rych zorganizowano dodatkowo po dwa nowe oddzialy



przedszkolne w budynkach szk61 podstawowych Nr 2 i Nr 4.Zwiekszenie wydatk6w obejmuje
w cz~sci wynagrodzenia dla pracownik6w oraz zakup dodatkowego wyposazenia dla
Przedszkola Nr 2.
1. Utworzenie oddzialu integracyjnego w Przedszkolu ill 1
Plan - 30.000 zl
Zmniejszenie - 9.000 zl
Plan po zmianach - 21.000 zl
W ramach wydatkowanej kwoty na to zadanie przeprowadzono remont przystosowawczy
pomieszczen Przedszkola Nr 1 dla potrzeb oddzialu integracyjnego oraz zakupiono suchy
basen z pileczkami.
Istnieje jeszcze potrzeba zakupu dla potrzeb utworzonego oddzialu integracyjnego mebli oraz
specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Zakupy te stanowi<:duz wydatek biez<:tcywi~c
wnioskujemy 0 przesuni~cie kwoty 9.000 zl. z wydatk6w maj<:ttkowychna wydatki biez<:tce.
Dzia1852. •
- rozdzial 85295- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 70.047 zl. wydatki w Miejskim Osrodku Pomocy
Spolecznej w Rawie Mazowieckiej na realizacj~ projektu realizowanego z srodk6w
pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na realizacj~ programu w ramach
dzialania :rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej.
Dzia1926.
- rozdzia192605 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 33.997 zl. wydatki w tym rozdziale na realizacj~
wydatk6w z srodk6w z funduszy Unii Europejskiej tj. na imprez<:tRawski Rodzinny Rajd

Opinif 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<:tcaRady 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 13 radnych.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 10 wrzesnia 2008 r. do 30 wrzesnia 2008r.
W tym okresie w kazd<:tsrod~ przyj~tych zostal09 interesant6w,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne, nawierzchnia dr6g, praca,
zaj~cie pasa drogowego, pomoc spoleczna, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego,
chodniki w mieScie.
W tym okresie uczestniczylem w:
- otwarciu boiska "ORLIK 2012"
- spotkaniu z mieszkancami na Osiedlu Solidarnosci blok 1,2, 3 i 8 - odanie drogi.
- spotkaniu ze Starost<:tRawskim,
- spotkaniu z Prezesem Zakladu Energetyki Cieplnej,
- spotkaniu z Rad<:tBudowy ( Szkola Podstawowa Nr 1 )
- w spotkaniach z przedsi~biorcami (m.in. Logis, Takema, Dakota, Stanley, Ford Semice,
MIRBUD, SULO, PROLOGIS, ).



Radny Piotr Irla zwr6cil si~ z postulatem mieszkailc6w Osiedla Jezowska w sprawie ;
- zamontowania na ulicy Ogrodowej prog6w zwalniajqcych,
- poprawienia nawierzchni ulicy przy torach kolejowych na obwodnicy.

Radny Piotr Kwasniak zwr6cil si~ z pytaniem, kiedy b~dzie zrobione wejscie do Parku Miejskiego
od ulicy Pilsudskiego.

Burmistrz Miasta odpowiadaj'l:.c wyjasnial, ze w sprawie prog6w zwalniaj'l:.cych powinna bye zgoda
co najmnej polowy mieszkailc6w danej ulicy. Po takiej deklaracji progi b~d'l:.montowane.
Sprawa poprawienia nawierzchni ulicy przy torach kolejowych na obwodnicy jest juz zgloszona u
zarz'l:.dcydrogi.
Sprawa wejscie do Parku Miejskiego od ulicy Pilsudskiego Q~dzie realizowane wiosn'l:.2009 roku.

Na tym punkcie Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska oglosila zakoilczenie obrad
XXIV Sesji Rady Miasta.
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