
PROTOKOL

z obrad XXVI Sesji Rady Miasta
z dnia 29 paidziernika 2008 r.

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

Nicobecni usprawiedliwieni:
]. Stawomir Stefaniak

Obrady otworzyla Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska. kto1'apowitala zaproszonych
gosci. publicznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodnicz'tca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzyma1i proponowany porz'tdek.
Zwrocila si~ z zapytaniem, czy s't uwagi do przedlozonego porz'tdku obrad.
Burmistrz Miasta Eugeniusz Goraj zwrocil si~ z prosb't 0:

- wprowadzenie do porz'tdku obrad punktu w sprawie zmiany uchwaly w sprawie
upoVlaznienia Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spokcznej w Rawie Mazowicckiej do
podcjmowania d/.ialaJl wobec dluznik6w alimentacyjnych.
- pr/.)jycic dotacji z Wojcw6dzkicgo Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospoclarki Wodnej
\\ l.odzi VI2008 1'.

Przewodnicz'tca poddala pod glosowanie porz'tdek obrad.
Porz'tdek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie(glosowalo 13 radnych) w nast~puj'tcym
brzmieniu:

I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjrrcie porz'tdku obrad.
:1. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
cl-. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

obszary polozone w 1'ejonie ulic: Boleslawa Chrobrego, Wodnej, Reymonta i Poludniowej,
Placu Pilsudskiego, Wa1'szawskiej i Zatylnej oraz Katowickiej (16)

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar polozony w 1'ejonic ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejkClw'tskotorow<t) (17).

6. I.miana micjscowego planu zagospodarowania p1'zestrzcnnego miasta Ravvy Mazovvieckicj.
ohsJ.:a1'ypot%ne W 1'ejonie ulic: Wladyslawa Rcymonta i Targowej (18). _

7. Zmiana micjscoVvcgo planu zagospodarowania przcstrzcnnego miasta Rawy Mazowieckiej.
obs/.ar pol%n) w rejonic ulicy Osada Dolna.

8. L~J.:gl)dnicnicprojcktu rozporz'tdzenia '111/ sprawie wyznaczenia obszaru chronioncgo krajob1'azu"
CJ6rnej i Srodkmvej Rawki".

9. Ustanowienie sluzebnosci przesylu na rzecz Multimedia Polska S.A.
10. Zmiana uchwaly w sprawie wydzierzawienia nieruchomosci gruntowych stanowi'tcych micnie

komunalne, polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na cele rolne.
11. P1'zep1'owadzenie konsultacji z mieszkal1cami Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany granic.



12. Tryb udzielania i rozliezania dotaeji oraz ustalenia stawek dotaeji dla przedszkoli i szk6l
zakladanyeh i prowadzonyeh na terenie Miasta Rawa Mazowieeka przez inne podmioty nie
nalezctee do sektora finans6w publieznyeh.

13. Przyjlteie dotaeji z Wojew6dzkiego Funduszu Oehrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lodzi w 2008 1'.

14. 7.miana budzetu Miasta na 2008 rok.
15. Wnicsienie wkladu pieniltznego do jednoosobowej sp6lki Gminy Miasta Rawa Mazowieeka pod

naZWq Rawskie Wodoeictgi i Kanalizaeji - Sp. z 0.0.

16. I.miana uehwaly w sprawie upowaznienia Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomoey Spoleeznej w
Rawic Mazowieekiej do podejmowania dzialan wobee dluznik6w alimentaeyjnyeh.

17. Informaeja 0 oswiadezeniaeh majcttkowyeh.
18. Informaeja 0 zawartyeh umowaeh eywilno-prawnyeh.
19. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego praey miltdzy sesjami.
20. Interpelaeje, zapytania.
21. Zakonezenie obrad.

Przewodniezctea Rady Miasta poinformowala, ze XXV posiedzenie Rady Miasta odbylo silt
v- dniu 22 pazdziernika, kr6tki termin kolejnego posiedzenia nie pozwolil na sporzqdzenie i
pr/.cdlozcnic Radzic protokolu.
Protok61 z XXV posiedzenia Rady bltdzie przedlozony na kolejnej sesji.

Ad 4. Zmiana miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowicekiej, obszary polo:ione w rejonie ulie: Boleslawa Chrobrego, Wodnej, Reymonta i
Poludniowej, Plaeu Pilsudskiego, Warszawskiej i Zatylnej oraz Katowiekiej (16)

lemat referowal Pan Andrzej Bargiela - projektant.
Powiedzial m.in.
Projckt zmiany miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieekiej obszary polo zone w rejonie ulie: Boleslawa Chrobrego, Wodnej, Reymonta i
Poludniowej, Plaeu Pilsudskiego, Warszawskiej i Zatylnej oraz Katowiekiej, zostal
sporzctdzony w wykonaniu Uehwaly Nr XVII/147/08 Rady Miasta Rawa Mazowieeka z dnia
7 marea 20081'. w sprawie przystctrienia do sporzctdzenia zmiany miejseowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. obszary polozone w rejonie
ulic: Bolcsla\,va Chrobrcgo, Wodnej, Reymonta i Poludniowej, Placu Pilsudskiego,
Warsl'.av,skicj i ~atylncj oraz Katowickiej.
Gl()\\ nym celem opraeowania zmiany planu jest:
- u\\/.gl~dnicnia \\niosk6vv inwestor6w 0 zmiancr planu, zgodnych z politykqrozwoju
przestrzcnncgo okrcSlonq w studium uwarunkowaI1 i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego,
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowictzujcteymi
przeplsaml prawa.
Projekt planu podlegal procedurze okreslonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marc a
20031'.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. l' 80, poz. 717 z
pMnicjszymi zmianami) i uzyskal niezbltdne opinie i uzgodnienia:
- Po\\iatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej.
- wlasciwych instytucji i urzltd6w okreslonych przepisami prawa.
Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustalen zmiany planu miejscowego z ustaleniami
studium uwarunkowaI1 i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawa Mazowiecka.



Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarach opracowania zmiany planu zosta!y okreslone
w "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawy
Mazowieckiej" przyj~tym UchwahtNr XXXIX/309/97 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 1997r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
Dla wszystkich obszar6w STUDIUM ustala kierunek rozwoju 0 definicji "obszary zabudowy
w okresie perspektywicznym" 0 symbolu B.
W ustaleniach planu miej scowego zosta!y zrealizowane powyzsze kierunki zagospodarowania
przestrzennego poprzez:
- utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu zgodnego z ustaleniami STUDIUM,
- wyznaczenie nowych warunk6w zagospodarowania w poszczeg61nych obszarach

nawietzujqcych do wniosk6w inwestor6w.
Nalezy stwierdzic, ze takie rozwietzania przyj~te w planie miejscowym Setzgodne z
przyj~tymi kierunkami rozwoju przestrzennego w STUDIVM.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega! wylozeniu do
publicznego wgletdu. W okresie wy!ozenia obejmujetcego okres jednego miesietca oraz w
terminie 14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany planu nie wp!yn~!y.
Uzasadnienie rozstrzygniycia sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadan w!asnych gminy Miasto Rawa Mazowiecka
oraz zasad ich finansowania.
Z tytu!u zmiany planu miejscowego nie wystctPily inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, kt6re nalezet do zadan w!asnych gminy. W zwietzku z tym rozstrzygni~cia w tym
zakresie nie podj~to.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaezewska przewodniez~ea komisji.
Komisja Komunalna po doHadnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzia!u Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwa!y w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary po!ozone
w rejonie ulic: Boleslawa Chrobrego, Wodnej, Reymonta i Poludniowej, Placu Pilsudskiego,
Warszawskiej i Zatylnej oraz Katowickiej (16)

Innych wniosk6w nie by!o.
Przewodniczetca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawi!a tresc projektu uchwa!y w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,obszary
polozone w rejonie ulic: Boleslawa Chrobrego, Wodnej, Reymonta i Poludniowej, Placu Pilsudskiego,
Warszawskiej i Zaty lnej oraz Katowickiej (16)

Uwag do tresci uchwa!y nie by!o.
Uchwa!a w g!osowaniu zosta!a przyj~tajednog!osnie. G!osowa!o 13 radnych.

Ad 5. Zmiana miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieekiej, obszar polozony w rejonie uHey Kazimierza Wielkiego (za kolejk~ w~skotorow~)
(17).
Temat referowa! Pan Andrzej Bargiela - projektant.
Powiedzia! m.in.



Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejk't
w'tskotorow<t) zostal sporz'tdzony w wykonaniu Uchwaly Nr XVIIIl47/08 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 7 marca 2008r. w sprawie przystqpienia do sporz'tdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar
polozony w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego (za kolejk't w'tskotorow<t).
G16wnym celem opracowania zmiany planu jest:
- uwzgl«dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian« planu, zgodnych z polityk't rozwoju
przestrzennego okreslon't w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego,
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowi'tzuj'tcymi
przeplsaml prawa.
Projekt planu podlegal procedurze okreslonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marca
2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
pozniejszymi zmianami) i uzyskal niezb«dne opinie i uzgQ.dnienia:
- Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej,
- wlasciwych instytucji i urz«d6w okreslonych przepisami prawa.

Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustalen zmiany planu miejscowego z ustaleniami
studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawa Mazowiecka.
Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarach opracowania zmiany planu zostaly okreslone
w "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawy
Mazowieckiej" przyj«tym Uchwal'tNr XXXIX/309/97 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 1997r w sprawie uchwalenia studium uwarunkOWal1 i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
Dla wi«kszosci obszaru, po wschodniej stronie bocznicy kolejki w'tskotorowej, STUDIUM
ustala kierunek rozwoju 0 definicji "obszary zabudowy w okresie perspektywicznym" 0

symbolu B. Na fragmencie pomi«dzy rz. Rawk't a bocznic't kolejki w'tskotorowej wskazano
kierunki rozwoju obszar6w zieleni rekreacyjnej i ochronnej 0 symbolu Z z ochron't
rezerwatow't rz. Rawki.
W ustaleniach planu miejscowego zostaly zrealizowane powyzsze kierunki zagospodarowania
przestrzennego poprzez:
- przeznaczenie terenu pod zabudow« mieszkaniow't zgodnego z ustaleniami STUDIUM jako

naturalnej kontynuacji takiej zabudowy przy ul. Kazimierza Wielkiego,
- zachowanie dolin rzecznych w formie otwartych teren6w uzytk6w zielonych lub

fragment6w uzytk6w lesnych bez zabudowy,
- zachowanie wymog6w ochrony rezerwatu wodnego "Rawka".
Nalezy stwierdzic, ze takie rozwi'tzania przyj«te w planie miejscowym Setzgodne z
przyj«tymi kierunkami rozwoju przestrzennego w STUDIUM.
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegal wylozeniu do
publicznego wgl'tdu. W okresie wylozenia obejmuj'tcego okres jednego miesi'tca oraz w
terminie 14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany planu nie wplyn«ly.
Uzasadnienie rozstrzygniecia sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu,
inwcstycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re naleza do zadan wlasnych gminy Miasto
Rawa Mazowiecka oraz zasad ich finansowania.

Prognoza wplywu ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
dochody wlasne i wydatki miasta.
Zestawienie koszt6w i efekt6w wywolanych uchwaleniem planu zawiera ponizsza tabela:



Tytul wydatkow Naklady Tytul dochodow Doch6d w

w mln zl mln zl

1. Wykup gruntow. 0,68 1. Wzrost wartosci gruntow 0
komuna1nych

2. Naklady na odszkodowania z 0 2. Dochody z tytulu renty 0,41
tytulu zmniejszenia wartosci planistycznej
nieruchomosci.

3. Opracowanie p1anu 0,005 3. Dochody oplaty adiacenckiej z 0,72
mleJscowego. tytulu podzialu nieruchomosci.

4. Podzialy geodezyjne. 0,013 4. Dochody z tytulu oplaty 0,20
adiacenckiej zwiqzanej z
budowq infrastruktury
technicznej.

5. Oplaty z tytulu wylqczenia 0 5. Dochod~ z tytulu wzrostu 0,05
gruntow z produkcji rolnej. podatkow i dzierzaw.

6. Budowa drog z oswietleniem 3,20

7. Budowa pozostalych sieci 1,34
infrastruktury technicznej.

Razem wydatki. 5,238 Razem dochody 1,38

Bilans na etapie przygotowania terenu do zabudowy w kwocie 3,858mln.zl jest ujemny.
Nalezy jednak podkreslie, ze b~dq wyst~powaly dodatkowe dochody samorzqdu nie
zbilansowane w powyzszej tabeli. Nalezq do nich roczne dochody z tytulu podatkow od
nieruchomosci oraz podatkow od powierzchni budynkow uslugowych. Na obecnym etapie
brak jest danych co do wielkosci przyszlej zabudowy.
Dla zobrazowania zobowiqzan samorzqdu wynikajqcych z uchwalenia zmiany planu
miejscowego w kontekscie terminow wystqpienia zobowiqzania nalezy przytoczye pelnq trese
art. 36 ww. ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzellliym:
art. 36 ust.l i2. Jezeli, w zwiqzku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianq,
korzystanie z nieruchomosci lub jej cz~sci w dotychczasowy sposob 1ub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem stalo si~ niemozliwe bqdz istotnie ograniczone, wlasciciel
albo uzytkownik wieczysty nieruchomosci moze, z zastrzezeniem ust. 2, zqdae od gminy:
1) odszkodowania za poniesionq rzeczywistq szkod~ albo
2) wykupienia nieruchomosci lub jej cz~sci.
Realizacja roszczell, 0 ktorych mowa w ust. 1, moze nastqpie rowniez w drodze zaoferowania
przez gmin~ wlascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci zamiennej. Z
dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasajq.
art. 36 ust.3 Jezeli, w zwiqzku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianq, wartose
nieruchomosci ulegla obnizeniu, a wlasciciel albo uzytkownik wieczysty zbywa t((
nieruchomose i nie skorzystal z praw, 0 ktorych mowa w ust. 1 i 2, moze zqdae od gminy
odszkodowania rownego obnizeniu wartosci nieruchomosci.
art. 36 ust.4 Jezeli, w zwiqzku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianq, wartose
nieruchomosci wzrosla, a wlasciciel albo uzytkownik wieczysty zbywa t~ nieruchomose,
wojt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazowq oplat~, ustalonq w tym planie,
okreslonq w stosunku procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci.
Oplata tajest dochodem wlasnym gminy. Wysokose oplaty nie moze bye wyzsza niz 30%

wzrostu wartosci nieruchomosci.



art. 36 ust.S W razie stwierdzenia niewaznosci uchwaly rady gminy w sprawie planu
miejscowego, w cz~sci lub w calosci, odszkodowanie, 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, albo
oplata, 0 ktorej mowa w ust. 4, podlegaj'l:.zwrotowi odpowiednio na rzecz gminy lub na rzecz
aktualnego wlasciciela albo uzytkownika wieczystego nieruchomosci.
art. 36 ust.6 W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 3, w razie stwierdzenia niewaznosci
uchwaly rady gminy w sprawie planu miejscowego w cz~sci lub w calosci gmina moze z'l:.dac
od aktualnego wlasciciela albo uzytkownika wieczystego nieruchomosci zwrotu kwoty
stanowi'l:.cejrownowartosc wyplaconego odszkodowania.

Z omowien rozdzialow wczesniejszych wynika, ze na obszarach zmiany planu nie
wystqpi'l:.przypadki, 0 ktorych mowa w przytoczonym przepisie. Wskazujqna to nast~puj'l:.ce
przeslanki:
- z tytulu uchwalenia zmiany planu nie nastqpi'l:.istotne ograniczenia dotychczasowego

sposobu uzytkowania terenu,
- projekt planu miejscowego utrzymuje ustalenia planu dotychczas obowi'l:.zuj'l:.cego.

Powyzszy stan prawny limituje terminy realizacji zobowi~zan z tytulu naruszenia
interesu prawnego lub uprawnienia.

Koniecznosc zabezpieczenia srodkow budzetowych lub terenow zamiennych moze wystqpic:
a) z inicjatywy wlasciciela gdy wyst~puje podzial nieruchomosci (na wniosek wlascicieli) co
wymusza przej~cie za odszkodowaniem terenow przeznaczonych pod drogi (poszerzenia
drog) w mysl przepisow ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami,
b) z inicjatywy samorz'l:.du lub inwestora celu publicznego, gdy nast~puje podj~cie procesu
inwestycyjnego celu publicznego, wymagaj'l:.cego wykupu terenu w terminie przygotowania
procesu inwestycji.

alezy przyj'l:.c,ze glownym czynnikiem ustalajqcym termin zobowi'l:.zania b~d'l:.realizacje
inwestycji celu publicznego. Terminy b~d'l:.uzaleznione od stanu srodkow budzetowych
przeznaczonych na inwestycje i programow inwestycyjnych rocznych i kadencyjnych.

Wysokosc nakladow na realizacj~ zobowi'l:.zanb~dzie zmienna w czasie z uwagi na:
- zmiany cenjednostkowych gruntow (wzrost),
- wyniki przetargow na realizacj~ ulic i uzbrojenia terenu (obnizka).

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 zmiany
miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar polozony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejk'l:.w'l:.skotorowq) (17).

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar polozony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejk'l:.w'l:.skotorowq) (17).

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



Ad 6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie utic: Wladyslawa Reymonta i Targowej (18).

Temat referowa! Pan Andrzej Bargie!a - projektant.
Powiedzia! m.in.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar po!ozony w rejonie ulic Wladyslawa Reymonta i Targowej, zostal
sporzqdzony w wykonaniu Uchwaly Nr XVIII148/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
7 marca 2008r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar po!ozony w rejonie
ulic W!adys!awa Reymonta i Targowej.
G!6wnym celem opracowania zmiany planujest:
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z politykCl:.rozwoju
przestrzennego okreslonCl:.w studium uwarunkowan i kieru,nk6w zagospodarowania przestrzennego,
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowiCl:.zujCl:.cymi
przeplsaml prawa.
Projekt planu podlega! procedurze okreSlonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marca
2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80, poz. 717 z
p6Zniejszymi zmianami) i uzyska! niezb~dne opinie i uzgodnienia:
- Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej,
- w!asciwych instytucji i urz~d6w okreSlonych przepisami prawa.
Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustalen zmiany planu miejscowego z ustaleniami
studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawa Mazowiecka.

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarach opracowania zmiany planu zosta!y
okreslone w "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawy
Mazowieckiej" przyj~tym Uchwa!Cl:.NrXXXIX/309/97 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 1997r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
Dla obszaru okreslono dwa podstawowe kierunki rozwoju:
- w rejonie ul. W. Reymonta obszary zabudowy w okresie perspektywicznym (B),
- w rejonie ul. Targowej i rz. Rylki, obszary projektowanej zabudowy w okresie
kierunkowym (RB).

W ustaleniach planu miejscowego zosta!y zrealizowane powyzsze kierunki
zagospodarowania przestrzennego poprzez:
- utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu zgodnego z ustaleniami STUOIUM,
- przyj~cie dominujCl:.cejfunkcji uslugowej dla obiekt6w po!ozonych w pasie terenu wzd!uz ul.

W. Reymonta,
- przyj~cie dominujCl:.cejfunkcji produkcyjnej dla teren6w w p6!nocnym fragmencie obszaru,
- zachowanie doliny rz. Rylki poprzez wprowadzenie ograniczen w zabudowie teren6w

stycznych do rzeki (odleg!a linia zabudowy),
- wyznaczenie nowych warunk6w zagospodarowania w poszczeg6lnych obszarach

nawiCl:.zujCl:.cychdo wniosk6w inwestor6w.
Nalezy stwierdzic, ze takie rozwiCl:.zaniaprzyj~te w planie miejscowym sCl:.zgodne z
przyj~tymi kierunkami rozwoju przestrzennego w STUOIUM.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega! wy!ozeniu do
publicznego wglCl:.du.W okresie wy!ozenia obejmujCl:.cegookres jednego miesiCl:.caoraz w
terminie 14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany planu nie wp!yn~!y.



Uzasadnienie rozstrzygniycia sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re naleza do zadaiJ.wlasnych gminy Miasto Rawa Mazowiecka
oraz zasad ich finansowania.
Z tytulu zmiany planu miejscowego nie wystcwily inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, kt6re nalezet do zadaiJ.wlasnych gminy. W zwiqzku z tym rozstrzygnitrcia w tym
zakresie nie podjtrto.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaezewska przewodniez~ea
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary polo zone w rejonie ulic: Wladyslawa Reymonta J Targowej (18).

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dtrbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary polozone w rejonie ulic: Wladyslawa Reymonta i Targowej (18).

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjtrtajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych

Ad 7. Zmiana miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieekiej, obszar polozony w rejonie utiey Osada Dolna.

Temat referowal Pan Andrzej Bargiela - projektant.
Powiedzial m.in.
Zgodnie z obowiqzujetcym planem miejscowym (z pozniejszymi zmianami) zostal dla terenu
o symbolu 6.09.R,RL,WW ustalony warunek zakazu realizacji budynk6w. Decyzjet Nr 3/2008
Wojewody L6dzkiego z dnia 13 marca 2008r zostala okreSlona lokalizacja dla inwestycji
polegajetcej na rozbudowie drogi krajowej Nr 8 do parametr6w drogi ekspresowej na odcinku
powiatu rawskiego. W terenie inwestycji znalazly sitr zabudowania gospodarstwa rolnego
polozonego przy ul. Osada Dolna. Zabudowa wymaga przebudowy w obrtrbie teren6w
gospodarstwa rolnego poza obszar Wtrzladrogowego "Katowicka". Z uwagi na ustalenia
planu miejscowego, wprowadzajetce zakaz realizacji budynk6w na pozostalej przy
gospodarstwie cztrsci grunt6w niezbtrdna i celowa jest zmiana planu w celu umozliwienia
realizacji zabudowy zagrodowej i dalszego funkcjonowania gospodarstwa rolnego.
Projekt planu podlegal procedurze okreslonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marca
2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
pozniejszymi zmianami) i uzyskal niezbtrdne opinie i uzgodnienia:
- Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej,
- wlasciwych instytucji i urztrd6w okreslonych przepisami prawa.
Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustaleiJ.zmiany planu miejscowego z ustaleniami
studium uwarunkowaiJ. i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawa Mazowiecka.

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarach opracowania zmiany planu zostaly
okreSlone w "Studium uwarunkowaiJ. i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawy
Mazowieckiej" przyjtrtym UchwaletNr XXXIX/309/97 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 1997r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowaiJ. i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.



Dla calego obszaru STUDIUM ustala kierunek rozwoju 0 definicji "obszary rozwoju rolniczej
przestrzeni produkcyjnej i lesnej" 0 symbolu R.

W korekcie ustalen planu miejscowego zostaly zrealizowane powyzsze kierunki
zagospodarowania przestrzennego poprzez:
- utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu zgodnego z ustaleniami STUDIUM,
- okreSlenie warunk6w realizacji zabudowy rolniczej zwi'tzanej z gospodarstwem rolnym.
Nalezy stwierdzic, ze takie rozwi'tzania przyj~te w planie miejscowym Setzgodne z
przyj~tymi kierunkami rozwoju przestrzennego w STUDIUM.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegal wylozeniu do
publicznego wgl'tdu. W okresie wylozenia obejmuj'tcego okres jednego miesi'tca oraz w
terminie 14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany planu nie wplyn~ly.

Uzasadnienie rozstrzygniycia sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, inwestycj i z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re naleza, do zadan wlasnych gminy Miasto Rawa Mazowiecka
oraz zasad ich finansowania. Z tytulu zmiany planu miejscowego nie wyst'tPily inwestycje z
zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nalez't do zadal1 wlasnych gminy. W zwi'tzku z tym
rozstrzygni~cia w tym zakresie nie podj~to.

Opini't 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 zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony
w rejonie ulicy Osada Dolna.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar
polozony w rejonie ulicy Osada Dolna.

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

Ad 8. Uzgodnienie projektu rozporz~dzenia w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego
krajobrazu" G6rnej i Srodkowej Rawki".

Temat referowal naczelnik Wydzialu Gospodarki komunalnej Artur Piotrowski.
Powiedzial m.in.

Pismem z dnia 16.07.2008 roku L6dzki Urz'td Wojew6dzki wyst'tPil ponownie 0

uzgodnienie projektu rozporz'tdzenia Wojewody L6dzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki. Nowy projekt rozporz'tdzenia w
szerokim zakresie uwzgl~dnil wnioski i postulat zawarte w uzasadnieniu do wczesniejszej
uchwaly Rady Miasta NrVI/49/07 z 3 -go kwietnia 2007 roku odmawiaj'tcej uzgodnienia.
W dniu 2 paidziernika w urz~dzie Miasta Rawa Mazowiecka odbyla si~ narada robocza z
udzialem sluzb wojewody i miasta na kt6rej wypracowano propozycj~ przebiegu granic oraz
ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikaj'tcych z wprowadzone ochrony prawnej.



Ustalono przebieg granicy zachodniej OChK.
Po osiqgni~ciu granicy administracyjnej miasta Rawa Mazowiecka i gminy Rawa
Mazowiecka dochodzi do ul. Ksi~ze Domki. Biegnie ni'l a nast~pnie ulicami 1 maja,
Kolejow'l i dalej na p61noc ul. Skierniewick'l (droga wojew6dzka Nr 707) do granicy miasta
Rawa Mazowiecka i gminy Rawa Mazowiecka.
Ustalono przebieg granicy wschodniej OChK.
Od granicy miasta, biegnie na poludniowy zach6d drog'l gruntow'l (dawniej Zydomickq) do
przejazdu na kolejce w'lskotorowej a nast~pnie zachodnim skrajem ul. Kazimierza Wielkiego
oraz granic'l wschodni'l i poludniow'l cmentarza zydowskiego dochodzi do ul. Boleslawa
Chrobrego. Zachodnim skrajem ul. Boleslawa Chrobrego dochodzi do przejazdu pod drog'l
krajow'l Nr 72 i dalej pomi~dzy ruinami zamku a boiskiem treningowym dochodzi do mostu
na rz. Rylee. Po przekroczeniu rzeki biegnie zachodni'llini'l rozgraniczaj'lc'l ul. Zamkowej i
kolejno p61nocn'llini'l rozgraniczaj'lc'l ul. Krzywe Kolo w kierunku zachodnim, zachodni'l
lini'lrozgraniczaj'lc'l ul. Lowickiej i Placu Marszalka l6zefa Pilsudskiego w kierunku
poludniowym. Od placu skr~ca w kierunku zachodnim wzdluz p61nocnego skraju ul.
Parkowej do ul. Armii Krajowej i dalej zachodnim skrajem ul. Armii Krajowej w kierunku
poludniowym do ul. 1. Slowackiego. Zmienia kierunek na poludniowo-zachodni i biegnie
p61nocno-zachodnim skrajem ul. 1. Slowackiego do skrzyzowania z ul Wyzwolenia i Tatar a
nast~pnie p61nocnym skrajem ul. Tatar na odcinku 80m. Tu skr~ca w kierunku p61nocno
zachodnim i nast~pnie zachodnim wzdluz ogrodzen zabudowy produkcyjno uslugowej w
odleglosci od 50 do 80m od linii rozgraniczaj'lcej ul. Tatar do granicy miasta Rawa
Mazowiecka i gminy Rawa Mazowiecka.
Obszarem chronionego krajobrazu obj~to najcenniejsze przyrodniczo fragmenty miasta z
niezb~dnymi terenami otaczaj'lcym. Wymienic nalezy:
- rz. Rawk~ ze zbiornikiem Dolna i pasem przybrzeznym, stanowi'lce rezerwat przyrodniczy

rz. Rawki,
- tereny l'lk, grunt6w ornych i ogrod6w dzialkowych,
- teren cmentarza zydowskiego,
- teren doliny rz. Rawki z zamkiem Ksi'lz'lt Mazowieckich,
- zabytkowy park miej ski,
- lasek Tatarski,
- zabudowa sakralna przy ul. Ks. Skorupki i Placu Pilsudskiego.
W obszarze chronionego krajobrazu znalazly si~ niewielkie fragmenty zabudowy miejskiej w tym:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zachodniej pierzei ul. Boleslawa Chrobrego,
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uslugami w rejonie ul. Lowickiej,
- zabudowa mieszkaniowajednorodzinna i uslugowa w zachodniej pierzei ul. 1. Slowackiego,
- rozproszona zabudowa 0 charakterze rolniczym przy ul. Ksi~ze Domki i 1 Maja,
- zabudowa magazynowa i produkcyjna przy ul. Ksi~ze Domki.
Granice obszaru zobrazowano na graficznym za1'lczniku do uzasadnienia.
W projekcie rozporz'ldzenia zaproponowano mi~dzy innymi zakazy dotycz'lce sposobu
zagospodarowania terenu w tym:
- zakaz realizacji przedsi~wzi~c mog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska,
- zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcaj'lcych rzezb~ terenu z wyj'ltkiem
prac zwi'lzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowa, odbudow'l, napraw'llub remontem urz'ldzen wodnych.
Z w/w zakaz6w zostaly jednak wy1'lczone:
- zadania na rzecz obronnosci kraju i bezpieczenstwa panstwa,
- prowadzenie akcji ratowniczej oraz dzialan zwi'lzanych z bezpieczenstwem powszechnym,
- realizacje inwestycji celu publicznego,



- realizacje przedsi~wzi~c, dla kt6rych przepis art. 51 nie wprowadza obligatoryjnego
obowiqzku sporzqdzenia raportu na srodowisko.

alezy zaznaczyc jednoczesnie, ze:
- na calym OChK obowiqzujq ustalenia planu miejscowego,
- planem miejscowym nie wyznaczono OChK teren6w, dla kt6rych wyst~puje obligatoryjny

obowiqzek sporzqdzenia raportu na srodowisko,
- na calym OChK nie wyst~puje spos6b uzytkowania kwalifikujqcy przedsi~wzi~cie do

obligatoryjnego sporzqdzenia raportu.
Z powyzszego wynika, ze wprowadzenie prawnej ochrony krajobrazu na niewielkim
fragmencie miasta obejmujqcego dolin~ rz. Rawki:
- nie spowoduje ograniczenia praw nabytych ustaleniami planu miejscowego dla os6b

fizycznych i prawnych,
- nie b~dzie wymagalo zmian kategorii przeznaczenia terellu ustalonej planem miejscowym,
- wykluczy jedynie przeznaczenie terenu w zmianach planu miejscowego, pod

przedsi~wzi~cia dla kt6rych wyst~puje obligatoryjny obowiqzek sporzqdzenia raportu na
srodowisko.

Najwazniejszymjednak celem wprowadzenia ochrony jest zachowanie szczeg61nych wartosci
przyrodniczych doliny rz. Rawki stanowiqcej wybitny walor krajobrazowy i rozwojowy dla
111. Rawy Mazowieckiej.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Komunalnej oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie uzgodnienia
projektu rozporzqdzenia w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu" G6rnej i Srodkowej
Rawki".

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
uzgodnienia projektu rozporzqdzenia w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu"
G6rnej i Srodkowej Rawki".

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

Temat referowala naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest ustanowienie sluzebnosci przesylu na nieruchomosci
stanowiqcej wlasnosc Gminy Miasta Rawa Mazowiecka oznaczonej jako dzialka 0 numerze
ewidencyjnym 207/4, polozonej w obr~bie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.
Tomaszowskiej, polegajqcq na prawie budowy i eksploatacji sieci kablowej wraz ze studniq
oraz szafkq telekomunikacyjnq.
Sluzebnosc ustanowiona zostaje na rzecz przedsi~biorcy - Multimedia Polska S.A. z siedzibq
w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9. zajednorazowym wynagrodzeniem nie nizszym nit
wartosc sluzebnosci okreslona przez rzeczoznawc~ majqtkowego.



Trasa przebiegu sieci kablowej oraz lokalizacja studni i szafki telekomunikacyjnej zostanie
okreslona na mapie sytuacyjnej na etapie umowy notarialnej.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu na
rzecz Multimedia Polska S.A.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D\(bska przedstawila tresc projektu uchwaly w spraWle
Ustanowienia sluzebnosci przesylu na rzecz Multimedia Polska S.A.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj\(ta wi\(kszosciq glos6w. Glosowalo 13 radnych, za -12,
wstrzymujqcych - 1.

Ad 10. Zmiana uchwaly w sprawie wydzieriawienia 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.
W proponowanym do skreslenia § 2 uchwaly ill XXIIII201108 z dnia 10 wrzeSnia 2008 r. w
sprawie wydzierzawienia nieruchomosci gruntowych stanowiqcych mienie komunalne,
polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na cele rolne Rada
Miasta Rawa Mazowiecka wyrazila zgod\( na odstqpienie od obowiqzkowego przetargowego
trybu zawarcia um6w dzierzawy nieruchomosci b\(dqcych przedmiotem tej uchwaly i
wymienionych w jej § 1. W ostatnim czasie ukazalo si\( orzecznictwo sqd6w
administracyjnych, z kt6rego tez wynika, iz przepis art.37 ustA zdanie drugie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 1'. 0 gospodarce nieruchomosciami upowazniajqcy organy stanowiqce
jednostki samorzqdu terytorialnego do wyrazenia zgody na odstqpienie od obowiqzkowego
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy na czas oznaczony dluzszy niz 3 lata lub na
czas nie oznaczony, nie jest samodzielnqpodstawq do wyrazenia zgody na ten tryb
bezprzetargowy co do tej pory nie bylo kwestionowane przez sqdy administracyjne.
Rada wyrazajqc takq zgod\( winna miec na uwadze odpowiednie zastosowanie przepisu ust. 2
i 3 tego artykulu, a tym samym zgoda taka winna miec charakter indywidualny.
W tym stanie formalno - prawnym sprawy, majqc na wzgl\(dzie, iz wykonanie uchwaly w
dotychczasowym jej brzmieniu (z zachowaniem § 2) narusza przepisy prawa proponuje si\(
skreslic ten paragrafuchwaly.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly w sprawie
wydzierzawienia nieruchomosci gruntowych stanowiqcych mienie komunalne, polozonych na terenie
miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na cele rolne.



Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc projektu uchwaly w sprawie
zmiany uchwaly w sprawie wydzierzawienia nieruchomosci gruntowych stanowiqcych mienie
komunalne, polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na cele rolne.

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

Ad 11. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkaiicami Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie
zmiany granic.

Temat referowala naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest propozycja zmiany granic administracyjnych Miasta Rawa
Mazowiecka w cz~sci poludniowej polegajqca na wlqczeniu do obszaru miasta zbiornika
wodnego "Tatar" na rzece Rawce wraz z przylegajqcym terenem las6w panstwowych.
Zbiornik ten jest integralnie zwiqzany z zalewem rekreacyjnym "Dolna" polqczony z tym
zalewem jazem, kt6ry reguluje stan wody w zbiornikach "Tatar" i "Dolna". Powi~kszenie
terytorium Miasta Rawa Mazowiecka sprzyjac b~dzie prowadzeniu prawidlowej gospodarki
wodnej oraz zagospodarowaniu rekreacyjnemu. Wlqczenie nowych teren6w umozliwi
racjonalne zagospodarowanie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej poprzez budow~
sciezek i tras rowerowych, turystycznych, przyrodniczych i wodnych.
Zmiany granic gmin, zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1 powolanej ustawy 0 samorzqdzie
gminnym, dokonuje Rada Ministr6w stosownym rozporzqdzeniem. Wydanie rozporzqdzenia
odbywa si~ na wniosek rady gminy poprzedzony przeprowadzeniem przez t~ rad~ konsultacji
z mieszkancami.
Proponowana zmiana granic jest wi~c w pelni uzasadniona.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkancami Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany granic.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany granic.

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

Ad 12. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla
przedszkoli i szk61 zakladanych i prowadzonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
przez inne podmioty nie nalez~ce do sektora finans6w publicznych.

Temat referowala naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Jolanta Kosinska.
Powiedzial m.in.
Opracowany projekt uchwaly dotyczy dotacji podmiotowych udzielanych z budzetu gminy na
rzecz niepublicznych przedszkoli, szk6l podstawowych i gimnazj6w okrdlonych przepisami
art.90 ustawy 0 systemie oswiaty.



Podjecie przez gmin~ tego rodzaju regulacji ma charakter obligatoryjny. Przy formulowaniu jej
treSci gmina dysponuje okreSlonym w prawie stopniem uznaniowosci w zakresie przyjmowania
wlasnych rozwi'tzan odnosnie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz koniecznej w przypadku
niektorych dotacji - ich stawki obowi'tzuj'tcej w tej gminie.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy 0 systemie oswiaty rada gminy zobowi'tzana jest okreslie tryb
udzielania i rozliczania dotacji, przy czym rada uwzgl~dnia okreslon't ustawowo " podstaw~
obliczania dotacji", a takze okresla' zakres danych, ktore powinien zawierae wniosek 0 udzielenie
dotacji". Od dnia 24 maja 2007 roku Rada zobowi'tzanajest rowniez ustalie w tego typu uchwale
" zakres danych, ktore powinny bye zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji".

Leszek Gorecki zwrocil uwag~ na fakt, ze w proponowanej uchwale jest zly zapis dotycz'tcy
rozliczania przyznanej dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli, szkol podstawowych i
gimnazjow. Zdaniem radnego dotacja podmiotowa, podobnie jak i przedmiotowa powinna bye
szczegolowo przez placowktt oswiatowa rozliczona. PowiJ;lllyzostae przedlozone rachunki i
faktury, jak rowniez zawarty cel na jaki placowka przeznacza dotacje.
Przytoczyl tresci uchwal innych samorz'tdow w ktorych s't zawarte formy rozliczania.

Wyjasnien udzielala, Jolanta Kosinska Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Przepisy prawa nie mowi't 0 koniecznosci stosowania rozliczania.
Dotacje celowe, czyli podmiotowe SA rozliczane natomiast podmiotowe nie.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu
Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkol
zakladanych i prowadzonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka przez inne podmioty nie
nalez'tce do sektora finansow publicznych.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkol
zakladanych i prowadzonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka przez inne podmioty nie
nalez'tce do sektora finansow publicznych.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci't glosow. Glosowalo 14 radnych, za - 13,
wstrzymuj'tcy - 1.

Ad 13. Przyjfcie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lodzi w 2008 r.

Temat referowal Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Zarz'td Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi zdecydowal
o przyznaniu dla naszego miasta kwoty wysokosci 3.180 zl. jako datacji na dofinansowanie
imprezy jak't byl "VII Rodzinny Rajd Rowerowy w Rawie Mazowieckiej".

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyj~cia dotacji z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w 2008 r.



Innych wniosk6w nie bylo.
PrzewodniczEtca Rady Miasta Grazyna Dttbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyjttcia dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lodzi w 2008 r.

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

Temat referowal Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy zmiany w uchwale budzetowej na 2008 rok w nastttPujEtcym
zakresie:
1. Zmiany w planie dochod6w budzetu.
Dzial 851, rozdzial 85154- zwittksza sitt 0 kwottt 22.000 z1, plano wane dochody z oplat
uzyskanych za wydanie pozwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych. Korekta planu do
wysokosci faktycznych wplyw6w uzyskanych w br.
Dzial 926, rozdzial 92605 - wprowadza sitt do budzetu miasta dotacje w kwocie 3.180 z1, z
WFOSiGW w Lodzi przeznaczonEtna dofinansowanie VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego w
Rawie Mazowieckiej.
1. Zmiany w planie wydatk6w
Dzial750
- rozdzial 75023 - zwittksza sitt 0 kwot~ 7.500 z1,planowane srodki na zadanie dotyczEtce prac
przygotowawczych rozbudowy budynku Urzttdu Miasta. Zwittkszenie wydatk6w 0

wnioskowanEt kwottt pozwoli na zlecenie wykonania w br. niezbttdnych sondazowych badan
archeoiogicznych na dzialce przeznaczonej na rozbudowtt siedziby urzttdu oraz na zlecenie
wykonania map do ce16w projektowych,
- wprowadza sitt do budzetu zadanie na kwottt 13.000 z1, dotyczEtce wykonania prac
budowlanych zwiEtzanych z wydzieleniem w budynku urzttdu pomieszczenia "serwerowi"
wraz z montazem urzEtdzen klimatyzacyjnych.
Dzial754
- rozdzial75411 - zmniejsza sitt 0 kwottt 100.000 z1,planowane wydatki na pomoc finansowEt
dla Komendy powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup
samochodu bojowego. W zwiEtzku z nierozstrzygnitttym przetargiem zakup samochodu w tym
roku nie jest mozliwy, w zwiEtzku z tym dotacja nie zostalaby wykorzystana do konca br.
Dzial801
- rozdzial 80101 zwittkszenie wydatk6w biezEtcych 0 kwottt 42.500 z1, dla nastttPujEtcych
szk6l:

• Szkola Podstawowa Nr 1 kwota 7.300 z1, na uzupelnienie niezbttdnych srodk6w na
dokonanie odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych zgodnie z
obowiEtzujEtcEtw br. podstawEt naliczenia wysokosci funduszu na jednego pracownika

• Szkola Podstawowa Nr 2 kwota 6.000 z1, to niezbttdne srodki na wydatki biezEtce
planowane w plac6wce do konca roku

• Szkola Podstawowa Nr 4 kwota 23.000 z1, na wynagrodzenia niezbttdna w zwiEtzkuz
przebywaniem na urlopie zdrowotnym nauczyciela tej szkoly oraz kwota 6.200 zl. na
zwittkszenie planowanego odpisu na zakladowy fundusz socjalny.



- rozdzial 80104 - uzupelnienie wydatk6w na wynagrodzenia i pochodne w dw6ch
przedszkolach Nr 1 i Nr 2 w zwiqzku z organizacjq dodatkowych nowych oddzial6w
przedszkolnych w budynkach szk6l podstawowych - kwota 23.400 zl.
- zmniejsza siy 0 kwoty 460.000 zl. planowane wydatki na rozbudowy i przebudowy
Przedszkola nr 5.
Zarezerwowana kwota w planie wydatk6w po zmianie przeznaczona jest na sfinansowanie
stanu surowego - zamkniytego rozbudowanej czysci przedszkola (Sq to roboty ziemne,
fundamenty, sciany nadziemia, dach, stolarka okienna i drzwiowa zewnytrzna oraz podloza i
posadzki).
- rozdzial 80110 - dokonuje siy zmian w planie wydatk6w gimnazj6w miejskich:

• Zmniejsza siy 0 50.000 zl. planowane wydatki na wynagrodzenia w Gimnazjum Nr 2
w zwiqzku z niewykorzystaniem planowanych srodk6w na odprawy emerytalne, nikt z
pracownik6w dydaktycznych nie zglosil chyci skorzystania z mozliwosci przejscia na
wczesniejszq emerytury

• W Gimnazjum Nr 1 przenosi siy kwoty 9.200 zl. z oszczydnosci na wynagrodzeniach
osobowych na zwiykszenie planowanych wydatk6w na obligatoryjny odpis srodk6w
na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych.

Dzial851
- rozdzial 85154 - w zwiqzku ze zwiykszonymi wplywami uzyskanymi z oplat za wydane
zezwolenia na sprzedaz alkoholu zwiyksza siy 0 kwoty 22.000 zl. planowane wydatki na
realizacjy zadan zawartych w miejskim Programie Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych. Zmiany w planie rzeczowo- finansowym przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Nazwa zadania Plan Plan po
Planowany zakres rzeczowy do realizacji przed zmlame

zmIanq

Planowana realizacja programu profilaktyki rozwiqzywania problem6w alkoholowych w tym:

1
Oplata dla bieglych orzekajqcych 0 stopniu uzaleznienia 12.000 15.000

2 Szkolenia zwiqzane z tematykq rozwiqzywania problem6w 5.000 10.000
alkoholowych

3 Rezerwa celowa - realizacja zadan konkursy ofert 141.000 141.000

4 Dotacja celowa - Powiat 3.000 3.000
5 Zakupy rzeczowe 6.000 10.000

6 Organizowanie czasu wo1nego 22.000 0
7 Profilaktyka w szkolach (alkoholizm, narkomania, przemoc w

rodzinie) 6.000 0
8 Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przeciwdzialania

alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii oraz
organizowanie czasu wolnego 27.000 35.550



9 Wynagrodzenia bezosobowe 37.000 37.450
wtym:
diety dla czlonk6w komisji, wywiady srodowiskowe, umowy
zlecenia

RAZEM 230.000 252.000

Dzial852
- rozdzial 85295 - dokonuje si~ zmiany w planie wydatk6w biez'tcych realizowanych w
Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej w ramach projektu z srodk6w
pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na realizacj~ dzialania :rozw6j i upowszechnianie
aktywnej integracj i przez osrodki pomocy spolecznej. Z wydatk6w biez'tcych wyodr~bnia si~
kwot~ 9.260 z1. na wynagrodzenia os6b realizuj'tcych projekt.
Dzia1854.
- rozdzial 85401 - zwi~ksza si~ planowane wydatki w swi~tlicach szkolnych: w SP Nr 1
kwota 450 z1. oraz w SP Nr 4 kwota 420 zl., Set to srodki na odpis na zakladowy fundusz
socjalny a w SP Nr 2 kwota 3.800 z1. na wynagrodzenia nauczycieli w zwi'tzku z
dodatkowym 0,5 etatem w swietlicy oraz urlopem zdrowotnym nauczyciela.
Dzia1900.
- rozdzial 90001 - zmniej sza si~ 0 kwot~ 205.910 z1.wielkosc planowanego wkladu
pieni~znego do Sp61ki Rawskie Wodocictgi i Kanalizacja. Wysokosc wkladu pieni~znego jest
to kwota stanowi'tca niezb~dne srodki do uregulowania zobowi'tzan w zakresie prowadzonej
inwestycji dotycz'tcej uporz'tdkowania gospodarki wodno-sciekowej.
Dzial921
- rozdzial 92109 zwi~kszenie 0 kwot~ 30.000 z1. dotacji na dzialalnosc statutow't dla
Miejskiego Domu Kultury.
- rozdzial 92195 - zwi~kszenie 0 kwot~ 11.000 zl. wydatki zwi'tzane z realizacj't zadan
wlasnych miasta w zakresie kultury: organizacja konkurs6w, spotkan mikolajkowych i z
okazji swiqt, zakup nagr6d i okazjonalnych upomink6w.
Dzial926
- rozdzia192601 - zmniejszenie 0 kwot~ 320.000 z1,planowanych wydatk6w na budow't
kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Zadanie zakonczone zostalo we wrzesniu br. Koszt wykonania kompleksu obejmuje koszty
projektowe, koszty realizacji inwestycji oraz koszty zwi'tzane z odbiorem zadania.
- rozdzial 92605 - wprowadza si~ do planu wydatk6w kwot~ 3.180 z1. z WFOSiGW w Lodzi
przeznaczon't na dofinansowanie VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Rawie
Mazowieckiej.

Opini't Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany budzetu na 2008 rok.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu na 2008 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.



Ad 15. Wniesienie wkJadu pieni~znego do jednoosobowej sp61ki Gminy Miasta Rawa
Mazowiecka pod nazw~ Rawskie Wodoci~gi i Kanalizacji - Sp. z 0.0.

Temat referowal Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Plan wydatk6w budzetu miasta na 2008 rok w dziale 900, rozdziale 9000 I zawiera
planowane srodki finansowe jako wklad pieni«zny do jednoosobowej sp6lki miasta Rawa
Mazowiecka tj. Rawskie Wodoci~i i Kanalizacja - sp6lki z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l.
Srodki te Sp6lka przeznaczy na realizacj« platnosci wynikaj'lcych z prowadzonego zadania
inwestycyjnego dotycz'lcego uporz'ldkowania gospodarki wodno- sciekowej miasta Rawa
Mazowiecka.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po.wyjasnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wniesienia wkladu pieni«znego do
jednoosobowej sp6lki Gminy Miasta Rawa Mazowiecka pod nazw'lRawskie Wodoci~i i
Kanalizacji - Sp. z 0.0.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D«bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wniesienia wkladu pieni«znego do jednoosobowej sp6lki Gminy Miasta Rawa Mazowiecka
pod nazw'l Rawskie Wodoci'lgi i Kanalizacji - Sp. z 0.0.

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

Ad 16. Zmiana uchwaly w sprawie upowaznienia Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy

Spolecznej w Rawie Mazowieckiej do podejmowania dzialan wobec dluznik6w alimentacyjnych.

Temat referowala sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedzial m.in.
W dniu 30 wrzesnia 2008 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka podj«la uchwal« w sprawie
upowaznienia Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej do
podejmowania dzialan w sprawie dluznik6w alimentacyjnych. Uchwal'l ta wchodzila w zycie z dniem
jej podj«cia. Maj'lc na wzgl«dzie fakt, iz przedmiotowa uchwal'l zmienia kompetencje organu
wlasciwego do podejmowania dzialaiLwobec dluznik6w alimentacyjnych, pOwyZSZ'luchwal« nalezy
uznac za akt prawa miejscowego. Okolicznosc ta skutkuje koniecznosci'l zmiany zapisu uchwaly
dotycz'lcego wejsciajej w zycie.
"Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku Urz«dowym
Wojew6dztwa L6dzkiego".

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D«bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany uchwaly w sprawie upowaznienia Dyrektora Miejskiego 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 14 radnych.



Przewodnicz<tca Rady przedstawila informacj~ w sprawie zlozonych oswiadczeiJ.
maj<ttkowych za rok 2007 pracownik6w samorz<tdowych. Poinformowala, ze w przedlozonych
oswiadczeniach maj<ttkowych Urz~dy Skarbowe nie stwierdzily nieprawidlowosci. Oswiadczenia
zlozone zostaly w terminie do 30 kwietnia 2008.

Przewodnicz<tca Rady Miasta poinformowala r6wniez, ze zgodnie z art.24 h ust.l ustawy z
dnia 8 marca 1990r. 0 samorz<tdzie gminnym w terminie do 30 kwietnia 2008r. zlozylo
oswiadczenia maj<ttkowe 13 radnych:
W analizowanych oswiadczeniach maj<ttkowych nie stwierdzono nieprawidlowosci.
Radny Wlodzimierz Bl~dek zlozyl oswiadczenie maj<ttkowe w terminie tj.( w dniu 20 maja
zlozyl slubowanie) dniu 11 czerwca 2008 roku.

Przewodnicz<tca Rady Miasta poinformowala, ze Wojewoda L6dzki przeslala informacj~ w
r sprawie oswiadczeiJ. maj<ttkowych Burmistrza Miasta oraz Przewodnicz<tcej Rady - oswiadczenia

zostaly zlozone w terminie.

Sprawozdanie zawieralo okres :
1/ od 1 kwietnia 2008 r do 30 czerwca 2008 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 140 um6w, z czego:
- 4 w Szkole Podstawowej Nr 1
- 1 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 6 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- 2 w Gimnazjum Nr 1
- 1 w Gimnazjum Nr 2
- 36 w Miejskim Domu KuItury,
- 3 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 3 w Muzeum Ziemi Rawskiej,
- 6 w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej,
- 4 w Osrodku Sportu i Rekreacji,
- 67 w Urz~dzie Miasta

2/ od 1 lipca 2008 r do 30 wrzesnia 2008 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 152 umowy, z czego:
- 2 w Szkole Podstawowej Nr 1
- 4 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 6 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- 4 w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- 2 w Przedszkolu Miejskim Nr 5,
- 1 w Gimnazjum Nr 1
- 1 w Muzeum Ziemi Rawskiej,
- 36 w Miejskim Domu KuItury
- 2 w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej,
- 26 w Osrodku Sportu i Rekreacji,
- 65 w Urz~dzie Miasta



Radny Michal Sowik zwr6cil si~ z prosbct 0 wyjasnienie um6w dotyczctcych:
- dotacji do elektrowni
- wypoczynek letni dla klubu JUVENIA
- mapa podzialu
- wymiana oswietlenia w ulicy Slowackiego
- przew6z dzieci do szk6l

Wyjasnien udzielali: Artur Piotrowski - Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej,
Jolanta Kosinska - Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Bogumila
Sitarek - Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami.
Malgorzata Rudniak zwr6cila uwag~ na zbyt niskie stawki za godzin~ dla opiekunek MOPS.
Apelowala aby przy budzecie na 2009 roku urealnic wysokosc stawek godzinowych dla
opiekunek.
Itmych uwag nie bylo.
Rada przyj~la przedlozone sprawozdania.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 1 pazdziernika 2008 r. do 29 pazdziernika 2008r.
W tym okresie w kazdct srod~ przyj~tych zostalo 12 interesant6w,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydzial i zamian, zaj~cie pasa
drogowego, praca, pomoc spoleczna, funkcjonowanie przedszkola, wjazdy na posesje.

W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z Zarzctdem FOSiGW,
- spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- spotkaniu Europejskie Forum Mlodych Rolnik6w,
- spotkaniu ze Starostct Rawskim,
- spotkaniu w Sp6ke Rawskich Wodoci<tg6w i Kanalizacji,
- spotkaniu z Dyrektorem Zakladu Energetycznego L6dz - Teren.
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. Logis, , Dakota, Ford Sernice, MIRBUD, Hotel OSSA,

SULO, BONETII, KINGSPAN ).

Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna D~bska przekazala zaproszenie na uroczystct Sesj~
Samorzctd6w: Powiatu Rawskiego, Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka,
Gminy Biala Rawska, Gminy Sadkowice, Gminy Cielctdz, i Gminy Regn6w z okazji 90
rocznicy odzyskania niepodleglosci i 10 rocznicy reaktywowania samorzctdu powiatowego
w dniu 11 listopada 2008 roku.

Na tym punkcie Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna D~bska oglosila zakonczenie
obrad XXVI Sesji Rady Miasta.

00 30
Sesja trwala od godz. 14 do 17


