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PROTOKOL

Z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta
Z dnia 19 listopada 2008 r.

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

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, CZ) Set uwagi do przedlozonego porz'tdku obrad.
Burmistrz Miasta Eugeniusz Goraj zwr6cil si(( z prosb't 0:

- wprowadzenie do porz'tdkll obrad pllnktu w sprawie rozszerzenia obszaru 16dzkiej Specjalnej
strefy Ekonomicznej.
Przewodnicz'tca poddala pod glosowanie porz'tdek obrad po naniesionych dodatkowych zgloszeniach.
Porz'tdek obrad w glosowani u zostal przyj((ty jednoglosnie(glosowalo 15 radnych) w nast((puj'tcym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj((cie porzqdku obrad.
3. Przyj((cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Przyj((cie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Uchwalenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Przystqpienie Miasta Rawa Mazowiecka do Narodowego Programu Przebudowy Dr6g Lokalnych

2008-2011. .
7. Okreslenie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2009 rok.
8. OkreSlenie wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych na 2009 rok
9. Okreslenie stawki podatku rolnego na 2009 rok.

10. Zmiana budzetu Miasta na 2008 rok.
11. Przyj((cie Programu Wsp61pracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarz'tdowymi

na rok 2009.
12. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

urzqdzen wodoci~owych i llrz'tdzell kanalizacyjnych dla Rawskie Wodoci~i i Kanalizacja
Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2008 - 2012

13. Informacja 0 zasobach mieszkaniowych Miasta Rawa Mazowiecka.
14. Przystqpienie do realizacji programu pt." Program Rozwojowy Szk61 Gimnazjalnych z

terenu Miasta Rawa Mazowiecka.
15. Wyrazenie zgody na rozszerzenie obszaruL6dzkiej Specjalnej strefy Ekonomicznej.
16. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi((dzy sesjami.
17. Interpelacje, zapytania.
18. Zakonczenie obrad.



Protokoly z obrad XXV, XXVI i XXVII Sesji Rady Miasta zostaly przyj~te wi~kszosci'l glos6w.
Glosowalo 15 radnych, za - 13. wstrzymuj'lcych -2.

Temat referowal Pawel Pi'ltkiewicz Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji
Europej skiej.
Powiedzial m.in.
Miasto Rawa Mazowiecka zamierza wzi'lC udzial w konkursie na dofinansowanie projektu oswiatowego ~
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2007-2013, zachodzi
koniecznosc zaktualizowania Strategii Rozwoju Miasta. JEj,stonajednym z dokument6w obligatoryjnych
za1'lczanych do wniosku.
Strategia Rozwoju Miasta Rawa mazowiecka zostala przygotowana w przedziale czasowym
odpowiadaj'lcym horyzontowi planowania w Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Jej zmiana
polega g16wnie na wprowadzeniu aktualnych danych dotycz'lcych demografii, przemyslu, infrastruktury
technicznej i spolecznej. Szczeg61nie poszerzony zostal opis obecnie istniej'lcej bazy oswiatowej, gdyz ta
tematyka jest przedmiotem naszego wniosku.
Warto podkreslic, ze obecny zakres aktualizacji Strategii ma charakter czysto formalny.
Aktualizacja ta w zadnym stopniu nie zmienia i nie narusza zapis6w zawartych w punkcie 7, okreslaj'lcyd
misj~ strategii, kierunki rozwoju miasta, jego cele i priorytety.

Radny Slawomir Stefaniak zwr6cil siy z zapytaniem czy w przedlozonej strategii S'l naniesione poprawki
zglaszane na komisjach.
Przedlozona strategia na scsji nie pozwala na dokladne przeanalizowanie.

Pawel Pi'ltkiewicz Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
odpowiadaj'lc potwierdzil, ze wszystkie uwagi radnych S'l naniesione.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodniczllca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt
uchwaly w sprawie przyj~cia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.

Opinif Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki przewodniczllcy komisji.
Komisja Oswiaty po dokladnej analizie i wyjasnieniach Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt
uchwaly w sprawie przyj~cia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.

Opinif Komisji Prawa i Porzlldku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszyilski przewodniczllcy
komisji.
Komisja Prawa i Porz'ldku Publicznego analizowala przedlozony projekt uchwaly w sprawie przyj~cia
Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiccka. zapoznala si~ z wyjasnieniami Naczelnika Wydzialu
Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej oraz Burmistrza Miasta.
Komisja nie wydala opinii. czlonkowie komisji byd'lglosowali wedlug wlasnego uznania.



Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu analizowala przedlozony projekt uchwaly w sprawie przyjt(cia Strategii Rozwoju
Miasta Rawa Mazowiecka, zapoznala sit( z wyjasnieniami Naczelnika Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej oraz Burmistrza Miasta.
Komisja nie wydala opinii, czlonkowie komisji bt(dCl.glosowali wedlug wlasnego uznania.

Innych wniosk6w nie bylo.
PrzewodniczCl.ca Rady Miasta Grazyna Dt(bska przedstawila tresc projektu uchwaly w spraWle
przyjt(cie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjt(ta wi((kszosciCl.glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 13,
wstrzymujCl.cych- 1.

Temat referowal Pawel PiCl.tkiewiczNaczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji
Europej skiej.
Powiedzial m.in.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Rawa mazowiecka na lata 2008-2014 okrdla listt( gl6wnych
inwestycji miasta w ukladzie wieloletnim, wskazujCl.czr6dla ich finansowania.
Uchwalony aktualny Wieloletni Plan Inwestycyjny bt(dzie dokumentem, na podstawie kt6rego mozna
bt(dzie planowac budzety inwestycyjne na nast~pne lata. Uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny b~dzie
stanowil zalCl.cznikdo wniosku 0 dofinansowanie projektu oswiatowego w ramach Regionalnego Programl
Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego.

Radny Slawomir Stefaniak zwr6cil si~ z zapytaniem czy zaproponowany Wieloletni Plan Inwestycyjny
Miasta Rawa Mazowiecka jest uwzgl~dniony w budzecie na 2009 rok.

Burmistrz Miasta odpowiadajCl.cpotwierdzil, ze Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowiecka
ma odbicie w budzecie na 2009 role
Obecnie jest zlozone pozwolenie na budow~ basenu, planowane rozpocz~cie budowy basenu w 2009 roku

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu analizowala przedlozony projekt uchwaly w sprawie przyj~cia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka, zapoznala si~ z wyjasnieniami Naczelnika Wydzialu RozwOjl
Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej oraz Burmistrza Miasta.
Komisja zaopiniowala pozytywnie przedlozony Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowiecka.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po doldadncj analizic i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt
uchwaly w sprawie przyj~cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
PrzewodniczCl.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc projektu uchwaly w spraWle
przyj~cie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.



Ad 6. Przystllpienie Miasta Rawa Mazowiecka do Narodowego Programu Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011.

Temat referowal Pawel Piqtkiewicz aczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji
Europej skiej.
Powiedzial m.in.
Podj~cie niniejszej uchwaly jest wymaganc jako zalqcznik do wniosku 0 uzyskanie dofinansowania na
realizacj~ zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008-2011.

Skarbnik Miasta Jolanta Witczak przedstawila temat w sprawie wysokosci planowanych srodk6w
wlasnych na realizacje zada6 objytych programem.

Nazwa zadania Okres realizacji Klasyjikacja Srodki wlasne
budzetowa budzetu miasta w z1.

Budowa dr6g gminnych wraz 2009 Dzia1600, 2.939.000
z odwodnieniem rozdzial 60016,
realizowanych w ciqgu ulic § 6050
Prusa i Zeromskiego w
ramach programu pn.:
"Narodowy Program
Przebudowy Dr6g Lokalnych
2008 - 2011" -- ------

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodniczllca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt
uchwaly w sprawie przystqpienia Miasta Rawa Mazowiecka do Narodowego Programu Przebudowy Dr6f
Lokalnych 2008-2011.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dybska przedstawila tresc projektu uchwaly w sp1'awie
p1'zystqpienia Miasta Rawa Mazowiecka do Na1'odowego P1'og1'amuP1'zebudowy Dr6g Lokalnych 2008-
2011.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjyta jednoglosnie. Glosowalo 15 1'adnych.

Temat 1'efe1'owalaSkarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
W przedlozonym projekcie uchwaly w sprawie przyjycia stawek podatku od nieruchomosci na
2009 rok zaproponowane stawki podatku pozostaje na niezmienionym poziomie takim jak przyjyte przez
Rad~ i obowiqzujqce w latach 20906, 2007 i 2008.

Opinif Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla przewodniczllcy komisji.
Komisja Budzetu analizowala przedlozony projekt uchwaly w sp1'awie p1'zyjycia stawek podatku od
nieruchomosci na 2009 1'oki zaopiniowala pozytywnie.



Przewodnicz'1ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w SpraWle
przyj~cia stawek podatku od nieruchomosci na 2009 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj<ttajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
W projekcie niniejszej uchwaly ustala sit( wysokosc stawek podatku od srodk6w transportowych.
Projekt ten zaklada pozostawienie na niezmienionym od 2006 roku poziomie stawki tego podatku
obowi'1zuj'1ce na terenie naszego miasta.Okreslone w projekcie niniejszej uchwaly stawki podatku
od srodk6w transportowych S'1zgodnie z zapisami ustawy 0 podatkach i oplatach 10kalnych.
Wysokosc proponowanych stawek nie przekracza g6rnycQ,stawek podatku jak'1 corocznie okresla
Minister Finans6w.
Ponadto zawarte w projekcie stawki podatkowe nie S'1nizsze niz obowi'1zuj'1ce na 2009 rok
minimalne stawki jakie okrdlil "" swoim obwieszczeniu Minister Finans6w dla trzech kategorii
pojazd6w.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu analizowala przedlozony projekt uchwaly w sprawie przyjt(cia stawek podatku
od srodk6w transportowych na 2009 rok i zaopiniowala pozytywnie.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'1ca Rady Miasta Grazyna D<tbska przedstawila trdc projektu uchwaly w sprawle
przyjt(cia stawek podatku od srodk6w transportowych na 2009 rok.

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

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

Zwracam sit( z wnioskiem do Rudy Miasta 0 wyrazenie zgody na dokonanie wymiary podatku
rolnego w 2009 roku w oparciu 0 srcdniq cen<tskupu kwintala zyta okreslon'1przez Prezesa
Gl6wnego Urz~du Statystycznego za okres JI1 kwartal6w br. W Komunikacie Prezes GUS okreslil
cen<tna kwott( 55,80 z1. za kwintal i cena ta odpowiada sredniej cenie sprzedazy zytajaka
obowi'1zywala na rynku rolnym na terenie kraju .
Zgodnie z art.6 ust.l ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 0 podatku rolnym ( tekst jednolity:
DzU z 2005 roku Nr 143, poz.1199) podatek rolny ustala si~ jako r6wnowartosc pienit(zn'12,5
kwintala zyta wyliczonq w oparciu 0 sredniq cent( skupu zyta okrdlon't przez GUS
od 1 ha przeliczeniowego gruntu.
Rady gmin wart. 6 ust.3 cytowanej ustawy zostaly uprawnione do obnizenia ceny skupu
okreslonej przez Prezesa GUS stanowi'tcej podstawt( do wymiaru podatku rolnego w danej
gml111e.
Wnioskujt(, 0 pozostawienie w 2009 roku do wymiaru podatku rolnego cent( skupu na poziomie
okreslonym przez Prezesa GUS. Ustalona przez Prezesa GUS srednia cena skupu zyta odpowiada
faktycznej cenie jak'1 otrzymujq rolnicy za sprzedany kwintal zyta.



Podana cena skupu zyta dla potrzeb wymiaru podatku w 2009 roku zmniejszyla si~ w
porownaniu z rokiem ubieglym 0 2,49 z1, za kwintal, co b~dzie mialo przelozenie na zmniejszenie
obci'tzen finansowych z tytulu podatku rolnego dla wlascicieli gospodarstw rolnych z terenu
miasta.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu analizowala przed!ozon't propozycj~ stawki podatku rolnego na 2009 rok
zaopiniowala pozytywnie.

Innych wnioskow nie by!o.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska poddala pod glosowanie wniosek w sprawie przyj~cia
stawki podatku rolnego na 2009 role

Rada Miasta przyj~la jednoglosnie wniosek w sprawie przyj~cia stawki podatku rolnego na 2009 rok.
Glosowalo 15 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
I. Zmiany w planie dochodow budzetu.

Dzial 758, rozdzial 75831 - decyzj't z dnia 17 paidziernika 2008 roku Minister Finansow
zmniejszyl 0 kwot~ 6.958 z1, wysokosc subwencji rownowaz'tcej dla m.Rawa Mazowiecka na
2008 rok.
Dzial 926, rozdzial 92601- zmniejsza si~ 0 kwot~ 385.000 z1. planowan't do uzyskania kwot~
dotacji z WFOSiGW w Lodzi na odbudow~ i przebudow~ obiektow zbiornika wodnego Dolna III
- etap. Zmniejszenie pJanowancj kwot) dotacji wynika ze zmniejszenia pJanowanych nakladow
na inwestycj~ w wyniku rozstrzygni'tcia przetargu na wykonanie prac inwestycyjnych.

1/ Dzial 600.
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sciezki rowerowej na odcinku od ul. Lowickiej
do osiedla Zamkowa Wola
Plan - 20.000,00 zl
Zmniejszenie - 17.000,00 z!
Plan po zmianach - 3.000 zl
Z uwagi na wyst~puj'tce w dalszym ciqgu ograniczenia wynikaj'tce z braku zgody wlasciciela na
przejscie ze sciezk't przez jego dzialk~, projektowanie tego zadania nie dojdzie do skutku w
biez'tcym roku. Zadanie umieszczone zostanie w projekcie budzetu na rok przyszly.

2/ Dzial 700.
1. Realizacja Kompleksowego Programu lntegracji Spolecznej Dzieci i Mlodziezy oraz
zapobiegania patologiom w ramach Komplcksu Rekreacji Dzieci na osiedlu "Tomaszowska" w
Rawie Mazowieckiej
Plan - 331.280 zl
Zmniejszenie - 271.000 z1,
Plan po zmianach - 60.280 zl



W biez'tcym roku z tego zadanie wykorzystane zostan't srodki w kwocie 60.280 z1. na wykonanie
fragmentu drogi dojazdowej w osiedlu.
Wniosek w sprawie kompleksowcj realizaeji zadania przygotowany zostal do aplikacji srodk6w z
RPO dla Wojew6dztwa L6dzkiego na rok przyszly.

3/ Dzial 801.
Rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe
Remont i wymiana pokrycia daehu budynku Szkoly Podstawowej nr 1
Plan - 885.000,00 zl
Zwi~kszenie - 480.000 zl
Plan po zmianach - 1.365.000 zl
W ostatnich dniach styeznia 2006 roku miata miejsee katastrofa budowlana hali targowej na
Sl'tsku. Po tym wydarzeniu w srodowisku projektant6w - konstruktor6w rozpoez~la si~ dyskusja
na temat obowi'tzuj'teyeh norm projektowyeh zwi'tzanyeh..z bezpieczenstwem projektowanych
konstrukcji. W wyniku tych dwuletnieh analiz i rozwazan w 2008 roku zmieniono normy
obci'tzenia sniegiem, kt6re istotnie zwi~kszaj'tpoziom bezpieczenstwa konstrukcji dachowych.
Wiosn't 2008 roku Miasto uruchomilo zam6wienie publiezne na wymian~ pokrycia dachowego
wykorzystuj'tc opraeowany w 2006 roku projekt teehniczny, kt6ry w swych obliczeniach zawieral
obowi'tzuj'tca wtedy norm~ obei'tzenia sniegiem. W projekcie tym zastosowano szereg
wzmocnien konstrukcji dachu, jednak ich zakres wynikal raczej z potrzeby
wzmocnien tych element6w konstrukeji, kt6re ulegly korozji przez okres osiemdziesi~ciu lat jego
uzytkowania, albo jak w ez~sei gimnazjalnej, z racji zamiany dotychczas polozonej blaehy na
znaeznie ci~zsz't daeh6wk~. Po rozstrzygni'tciach przetargowych powolano inspektora nadzoru
inwestorskiego - jednoezesnie autora projektu, kt6ry powoluj'tc si~ na wyzej opisane powody
zwi'tzane ze zmian't normy obeiq7.enia sniegiem zdecydowal dodatkowo wzmacniae konstrukcj~
dachow't wg jego wyliezen i zalecen. Z tyeh wlasnie powod6w znacznie wzr6s1 koszt
ealego zadania. Zamawiaj'tey, stawiaj'tey sobie za eel g16wny bezpieczenstwo dzieci i wszystkich
innych os6b pracuj'tcyeh w szkolc, zdeeydowal zaakceptowae te zmiany.

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn~trznej w budynku Szkoly Podstawowej nr 1.

Plan - 800.000 zl
Zmniejszenie - 85.000 zl
Plan po zmianach - 715.000 zl.
Poniewaz zadanie zakonczone zostalo w sierpniu biez'tcego roku pozostala kwota planu w
wysokosci 85.000 zl moze bye wykorzystana na inny cel.

3. Zagospodarowanie terenu wok61 budynku Szkoly Podstawowej nr 2 od str. ul. Targowej
Plan - 65.000 zl
Zmniejszenie - 65.000 zl
Plan po zmianach - 0
Z uwagi na wi~ksze nit planowane koszty inwestorskie tego zadania ( wg. kosztorysu 102.000 z1.)
realizacja calego przedsi'twzi~cia przenicsiona zostala na rok 2009, a zadanie to wl'tczone zostalo
do "projektu oswiatowego" ubiegajqcego si~ 0 dofinansowanie ze srodk6w Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa ·L6dzkiego.

Rozdzial 80104 -Przedszkola
1.Zakup i instalacja plac6w zabaw na terenie rawskich przedszkoli
Plan - 60.000 zl
Zmniejszenie - 30.000 zl
Plan po zmianach - 30.000 zl



W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano plac zabaw w Przedszkolu nr 1 oraz elementy
uzupelniaj'lce placu zabaw w Przedszkolu nr 2. Z racji remontu Przedszkola nr 5 w br. odst(ij)iono
od zakupu dla tego przedszkola nowego placu zabaw - st'ld niewykorzystana kwota w budzecie na
to zadanie.

Rozdzia180110 - Gimnazja
1. Budowa nowego wejscia do budynku Gimnazjum
Plan - 484.000 zl
Zwi~kszenie - 157.000 zl
Plan po zmianach - 641.000 zl

2. Instalacja windy w budynku Gimnazjum
Plan - 100.000 zl
Zmniejszenie 100.000 zl
Plan po zmianach - 0
W trakcie realizacji obu zadal1.ujawnila si~ potrzeba wykonania rob6t, kt6rych projektant nie
uwzgl~dnil w przedmiarach z powodu, albo bl~d6w projektowych (bl~dnie zaprojektowany szyb
windy), b'ldz bl~d6w w kosztorysach ( zakup i montaz 14 lamp w ogrodzeniu - zaprojektowane,
ale nie uwzgl~dnione w przedmiarze).

W ramach pierwszego zadania do realizacji przyj~to budow~ wejscia do cz~sci gimnazjalnej
budynku, wymian~ ogrodzenia terenu szkoly od ulicy Niepodleglosci oraz ulozenie chodnika z
kostki granitowej wzdluz budynku Gimnazjum nr 1. W zakres drugiego weszlo przygotowanie
szybu windy i instalacja dZwigu windowego. Poniewaz zakres obu zadal1.jest ze sob'l scisle
zwi'lzany, a S'l one realizowane w ramach jcdnego zam6wienia przezjednego wykonawc~, w celu
latwiejszego rozliczenia calosci rob6t (taki zakres rob6t zgloszony zostal we wniosku na
dofinansowanie ze srodk6w PfRON instalacji windy) zasadnym b~dzie w budzecie ich
pol'lczenie. Powstale w ten spos6b zadanie otrzyma now'l nazw~:
Budowa nowego wejscia do budynku Gimnazjum wraz z instalacj'l windy
Plan po zmianie na to zadanie to kwota 641.000 zl.

4/ Dzia1921, rozdzia192116 zwi~kszenie 0 kwot~ 13.000 zl. dotacj~ na dzialalnosc statutow'l dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

5/ Dzial 926.
I.Przebudowa, budowa i remont obiekt6w zbiornika wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej -
kontynuacja III etap
Plan - 2.600.000 zl.
Zmniejszenie -781.000 zl.
Plan po zmianach - 1.819.000 zl.
W wyniku rozstrzygni~tego przetargu nieograniczonego na realizacj~ togo zadania podpisano

umow~ z wykonawc'l na kwoty 1.701.000 zl. Z tego tytulu na sfinansowanie tego zadania
przysluguje Miastu dotacja z WFOSiGW w Lodzi w wysokosci 80% koszt6w zadania, tj.
1.360.000,00 zl. Poniewaz jednak na Fundusz zarezerwowal na to zadanie kwot~ 1.800.000 zl
Miasto stara si~ zwi~kszyc cale zadanie 0 wykonanie urz'ldzen pomiarowo kontrolnych zap6r
ziemnych, aby sfinansowac je w 80% z dotacji Funduszu. Urz'ldzenia te S'l niezb~dne dla kontroli
stanu technicznego nasyp6w oraz zachowania wymaganego bezpieczenstwa pi~trzenia zap6r. Ze
wzgl~du na odwierty w zaporach bocznych do gl~bokosci 4 m wskazanym jest wykonanie tych
urz'ldzen w chwili obecnej przy obnizonym pi~trzeniu wody.
W zwi'lzku z montazem dodatkowych urz'ldzen koszt calkowity inwestycji wzrosnie 0 68.000zl.



2. Likwidacja pomostow kqpielisk
Plan - 0
Zwi~kszenie - 70.000 z1.
Plan po zmianach -70.000 z1.
Kqpieliska na skutek zamulan.ia dna, braku mozliwosci oczyszczenia bez calkowitego
spuszezenia wody, w wi~kszosci wylqczono z uzytkowania. Pomosty mimo, ze ulegly
zniszczeniu (w wyniku dzialania lodu ulcgly pofalowaniu) nie spelniajq warunkow
bezpieczenstwa w zakresie przepisow organizacji kqpielisk otwartych w sezonie letnim. Mimo
zlego stanu technicznego prowokujq do korzystania, stwarzajqzagrozenie dla uzytkownikow, a
przede wszystkim ograniczajq mozliwose odtworzenia i utrzymania trawiastych i trzcinowych
umocnien skarpy ziemnej, co jest elementem robot b~dqcych przedmiotem tej inwestycji.
Obnizenie pi~trzenia oraz zwiqzany z aktualnymi robotami tymczasowy dost~p do tych
urzqdzen, stwarzajq mozliwose ich demontazu.

3. Modernizacja plazy
Plan - 0
Zwi~kszenie - 15.000 z1.
Plan po zmianach - 15.000 z1.

Istniejqca plaza stanowi cz((se zapory bocznej prawej. W wyniku dzialania warunkow
atmosferycznych teren ten zostal zanieczyszczony. Obnizony poziom wody stwarza mozliwose
oczyszczenia zamulonej czysci kqpieliska oraz wymian~ wierzehniej warstwy (okolo 20 em)
piasku.

4. Budowa krytej plywalni wraz ze sztueznym lodowiskiem
Plan - 1.500.000 z1.
Zmniejszenie - 850.000 zl
Plan po zmianaeh - 650.000 zl
Z analizy podpisanyeh umow i zrealizowanych wydatkow wynika, ze biezqeym roku, w
ramaeh tego zadania wykorzystanych moze bye nie wi~eej jak 650.000 zl (umowa na opraeowanie
dokumentaeji teehnieznej - 512.000 zl, pozostala kwota to koszty opraeowania map, wykonanie
odwiertu probnego na terenie inwestyeji, koszty oplat i uzgodnien).

Opinif Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniaeh Skarbnika Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany budzetu na 2008 rok.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniezqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSe projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu na 2008 role
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 11. Przyjfcie Programu Wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarz~dowymi na rok 2009.

Temat referowala Jolanta Kosinska Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.



Organy administracji publicznej mog'tprowadzic dzialalnosc w sferze zadan publicznych we
wspolpracy z organizacjami pozarz'tdowymi i innymi podmiotami prowadz'tcymi dzialalnosc w
zakresie pozytku publicznego.
W celu ustalenia zakresu i form tego wspoldzialania ustawodawca przepisem art.5 ust.3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 1'. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. Nr
96,poz.873 z p6Zn. zm.), nalozyl na organy stanowiq.ce jednostek samorz'tdu terytorialnego
kompetencje do uchwalenia rocznego programu wspolpracy z organiza.cjami pozarz'tdowymi oraz
z podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3. wymienionej ustawy.
Przedstawiony projekt niniejszego programu wspolpracy zostal skonsultowany
zaakceptowany przez organizacje pozarz'tdowe i inne podmioty prowadz'tce dzialalnosc w
zakresie pozytku publicznego na rzecz mieszkancow Rawy Mazowie.ckiej.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Oswiaty,
Kultury Zdrowia i Sportu zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyj~cia Programu
Wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarz'tdowymi na rok 2009.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie
przyj~cie Programu Wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarz'tdowymi
na rok 2009.

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

Ad 12. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urz~dzen wodoci~gowych i urz~dzen kanalizacyjnych dla Rawskie Wodoci~gi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2008 - 2012

Temat referowal Czeslaw Kierebil1ski Prezes Rawskich Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Powiedzial m.in.
W zwi'tzku z zaistnial't szans'tpozyskania dofinansowania na budow~ drog w osiedlu Tatar wraz z
urz'tdzeniami sluz'tcymi do odprowadzania v\6d opadowych w ramach dofinansowania z
"Narodowego Programu Przebudowy Drag Lokalnych 2008-2011 ", jak rawniez naplywaj'tcymi w
ostatnim czasie informacjami 0 mozliwej negatywnej ocenie projektow zawieraj'tcych budow~
kanalizacji deszczowej a zglaszanych do Funduszu Spajnosci, zaistniala koniecznosc
wprowadzenia proponowanej korekty zadal1. Zaproponowana wersja zal'tcznika do Planu nie
zawiera pozycji "Budowa kanalizacji deszczowej dla os. Tatar".

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodociqgow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
przyj~cia zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urz'tdzel1 wodociqgowych i urz'tdzen kanalizacyjnych dla Rawskie Wodociqgi
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2008 - 2012

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany uchwaly w sprawie L1chwaleniawicloletniego planu rozwoju i modernizacji urz'tdzel1
wodociqgowych i urz'tdzel1 kanalizacyjnych dla Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

w Rawie Mazowieckiej na lata 2008 - 2012



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

Iemat referowal Artur Piotrowski Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej.
W celu zaspokojenia potrzeb mieszkancow Rawy Mazowieckiej na terenie miasta na chwil((
obecn't funkcjonuj't 2 rodzaje mieszkan a mianowicie:

1) mieszkania socj alne b((d'tce wlasnosci't Miasta,
2) mieszkania komunalne wniesione aportem do Spolki RIBS.

Uznaj'tc wazn'trol(( spolki RIBS w ksztahowaniu polityki mieszkaniowej Gmina-Miasto Rawa
Mazowiecka przekazala z dniem 01.0 1.2006r. loka1e komunalne jednoosobowej spoke Miasta
celem wykonywania dotychczasowych obowi'tzkow, ktor~ ci'tzyly na Miescie.

Na podstawie ustawy 0 ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie
Kodeksu cywilnego do lokali socjalnych zaliczamy lokal nadaj'tcy si(( do zamieszkania ze
wzgl((du na wyposazenie i st~n tcclu:iczny. ktor~go ~o.wierz~hnia ~okoi przypadaj'tca na czlonka
gospodarstwa domowego naJemcy 111emoze byc m111eJsza111Z5 m , a w wypadku
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m2, przy czym lokal ten moze bye 0 obnizonym
standardzie. Miasto na dzien 1 paidziernika 2008 roku posiada 17 budynkow z 155 lokalami
socjalnymi.
Na podstawie ustawy 0 ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie
Kodeksu cywilnego lokal socjalny moze bye przyznany w przypadku wydania przez s'td wyroku
eksmisyjnego wowczas s'td orzeka 0 uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. Obowi'tzek
zapewnienia lokalu socjalnego ci'tzy na gminie wlasciwej ze wzgl((du na miejsce polozenia lokalu
podlegaj'tcego oprMnieniu. Ponadto Umowa najmu lokalu socjalnego moze bye zawarta z osobq,
ktora nie ma tytulu prawnego do lokalu i ktorcj dochody gospodarstwa domowego nie
przekraczaj't wysokosci oheSloncj w uchwalc rady Miasta.
Za dochod uwaza si~ wszelkie przychody po odliczeniu:
kosztow ich uzyskania oraz skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a takze na
ubezpieczenie chorobowe.
Do dochodow nie wlicza si~: dodatkow dla sierot zupelnych, jednorazowych zapomog z tytulu
urodzenia si~ dziecka, dodatku (do zasilku rodzinnego) z tytulu urodzenia dziecka, pomocy w
zakresie dozywiania, zasilkow piel~gnacyjnych, zasilkow okresowych z pomocy spolecznej,
jednorazowych swiadczen pieni((znych i swiadczen w naturze z pomocy spolecznej, dodatkow
mieszkaniowych.
Umow~ najmu lokalu socjalnego zawiera si~ na czas oznaczony zgodnie z uchwal't Rady Miasta
na 3 lata. Mozna j'tjednak przedhlzye na nast~pny okres, jezeli sytuacja bytowa najemcy nie
ulegla poprawie. 'Stawka czynszLl za lokal socjalny nie moze przekraczae polowy stawki
najnizszego czynszu obowi'tzuj'tcego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Obecnie na mieszkanie socjalne oczekuje 66 rodzin z czego w stosunku do 40 rodzin wydany jest
wyrok eksmisji natomiast na podstawie art. 14 ust.4 pkt 6 s'td wstrzymal wykonanie eksmisji do
czasu zlozenia przez miasto Rawa Mazowiecka oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
Dlatego tez wlasciciele nieruchomosci \A yst~puj't przeciw miastu na drog~ s'tdow't z roszczeniami
odszkodowawczymi.
Po przeanalizowaniu powyzszych danych mozemy okreslie, ze do zrea1izowania tylko wyrokow
eksmisyjnych rodz'tcych skutki finansowe w postaci wyplacania odszkodowan za niedostarczenie
loka1u socja1nego zachodzi potrzeba stworzenia dodatkowo budynku socja1nego 40 rodzinnego.



Ponadto 26 rodzin oczekuje na mieszkanie socjalne z czego 12 wniosk6w to wnioski od os6b
posiadaj'lcych status bezdomnych.

W roku 2008 miasto Rawa Mazowiecka rozpocz~lo dzialania zmierzajqce do budowy
budynku socjalnego kt6rego zakonczenie przewidziane jest zgodnie z Wieloletnim
programem gospodarowania zasobami mieszkaniowymi miasta na rok 2010 , budynek
socjalny umiejscowiony b~dzie przy ulicy Mszczonowskiej , wraz z budynkiem socjalnym
przewidziana jest r6wniez budowa noclegowni. Calkowity koszt przewiduje si~ na 7
milion6w zloty z czego na 40 % miasto uzyska dotacj~ z Banku Gospodarstwa Krajowego, w
ramach programu wspierania budownictwa socjalnego.
Opr6cz wniosk6w dotycz'lcych przydzia1u lokalu socjalnego spora grupa mieszkanc6w sklada
wnioski 0 przydzial mieszkait komunalnych , kt6rych miasto na obecn'l chwil~ nie posiada.
Ponadto do urz~du wplywaj'l wnioski 0 przyznanie mieszkania od os6b, kt6re nie spelniaj'l
wyznaczonych kryteri6w, np. osoby dobrowolnie same si~wymeldowuj'l:aby uzyskac statut
bezdomnego, b'l:dz posiadaj'l tytul prawny do lokalu poza terenem miasta czy w miescie, jak
r6wniez pozomie rodzice wyst~puj'l 0 eksmisje dla dzieci w celu przyspieszenia przydzialu
mieszkania socjalnego takich przypadk6w zanotowano 6.
Reasumuj'lc na terenie miasta Rawa Mazowiecka zachodzi potrzeba zwi~kszenia zasob6w
mieszkaniowych okolo 50 %.
Stan zasob6w mieszkaniowych miasta Rawa Mazowieckajak prezentuje tabela ill 1 miasto
posiada 16 budynk6w ze 155 lokalami socjalnymi .wi~kszosci zas6b ten sklada si~ budynk6w 50
letnich i starszych, ocena stanu tedmicznego zasob6w miasta w roku 2006 wyraznie okreslila, ze
stan tych budynk6w stale si~ pogarsza a wartosc budynku dekapitalizuje si~, dlatego wazne jest
przeprowadzenie remont6w, co w znacznym stopniu poprawi byt lokalowy.
Przydzialy lokali socjalnych w omawianym okresie ograniczaly si~ do przydzielania lokali w
ramach obslugi eksmisji 4 ,zdarzen losowych( pozar) 1 rodzina, 2 przesiedlenia.( zagrozenie
zycia i zdrowia)
Od roku 2006 prowadzone S'l planowe remonty okreSlone w przyj~tym Wieloletnim Programie
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2006-2010.
W roku 2009 wskazane jest celem zapobiezenia dekapitalizacji budynk6w przeprowadzenie

remontu kamienicy Plac Piludskiego 7 wraz z odnow'l elewacji.
Wszystkie te dzialania miasta zmierzaj'l do utrzymania budynk6w w nalezytym stanie
technicznym, aby nie dopuscic do zmniejszenia zasob6w mieszkaniowych miasta.
Lokale socjalne Zarz'ldzane S'l przez zarz'ldc~ wylonionego w drodze przetargu zorganizowanego
przez miasto. Obecnie zarz'ldza sp61ka RTBS
Zarz'ldzanie dotyczy caloksztahu polityki mieszkaniowej i obejmuje m.in.:

• wydawanie rodzinom spelniaj'lcym ustawowo okreslone warunki upowaznien do
otrzymania przydzialu mieszkait socjalnych,

• przydzielanie mieszkaI1 socjalnych b~d'lcych w dyspozycji Urz~du,
• utrzymanie starych zasob6w mieszkaniowych i popraw~ ichjakosci za pomoc'l

remont6w i modernizacji,
• ustalenie sredniego lokalnego poziomu czynsz6w.

Polityka czynszowa- prowadzenie polityki czynszowej w zasobach socjalnych jest bardzo trudne
wynika to z faktu ,ze wi~kszosci przydzielone lokale maj'l osoby z eksmisji z tytulu zaleglosci
czynszowych, gmina nie ma mozliwosci wyeksmitowac dluznik6w do innych lokali.



Glos zabral radny Wojciech Kubicki.
Stwierdzil, ze sprzedawanie prze RTBS mieszkan na wolnym rynku nie sluzy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych mieszkailc6w miasta, zwlaszcza w sytuacji braku okolo 50 mieszkan
komunalnych - na takie mieszkania oczekujq ludzie, kt6rzy nie kwalifikujq si~ do otrzymania
lokalu socjalnego ze wzgl~du na zbyt wysokie dochody a nie stac ich na zakup mieszkania na
wolnym rynku. W dalszej cz~sci wystqpienia radny Kubicki zaproponowal rozwazenie pomyslu
sprzedazy mieszkan komunalnych dotychczasowym najemcom po znacznie obnizonej cenie,
nawet do 99 proc. Bonifikaty. Prosil 0 wyliczenie w najblizszym czasie koszt6w, jakie musialoby
w zwiqzku z tym poniesc miasto, gdyz, jak zdaje sobie spraw~, nalezaloby w6wczas
dokapitalizowac RTBS. Wedlug radnego taki ruch m6g1by skutkowac zwi~kszeniem ilosci
mieszkail na rynku oraz obnizeniem ich cen. Jednoczesnie radny zaproponowal stworzenie
systemu zamiany mieszkan, aby przyspieszyc rotacj~ w lokach socjalnych i komunalnych.

Burmistrz Miasta poinformowal 0 planowanych inwestycj~ch w zakresie budowy mieszkan
socjalnych.

Innych wniosk6w nie bylo.
Rada przyj~la informacj~ 0 zasobach mieszkaniowych Miasta Rawa Mazowiecka.

Ad 14. Przyst~pienie do realizacji programu pt." Program Rozwojowy Szkol
Gimnazjalnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Jolanta Kosil1ska aczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.
W ramach Poddzialania 9.1.2 wyr6wnywanie szans edukacyjnych
uczni6w z grup 0 utrudnionym dost~pie do edukacji oraz zmniejszanie r6znic w jakosci uslug
edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2
przygotowaly wniosek 0 dofinansowanie projektu "Program Rozwojowy Szk61 Gimnazjalnych z
terenu Miasta Rawa Mazowiecka"
Podjecie uchwaly przez Wysokq Rad~ umozliwi przystqpienie do realizacji projektu.

Opinif Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu
Oswiaty, Kultury Zdrowia i Sportu zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
przystqpienia do realizacji programu pt." Program Rozwojowy Szk61 Gimnazjalnych z terenu
Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyj~cie przystqpienia do realizacji programu pt." Program Rozwojowy Szk61 Gimnazjalnych
z terenu Miasta Rawa Mazowiecka.

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

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.



Nowelizacja ustawy 0 specjalnych strefach ekonomicznych daje szanse na przyhtczenie nowych
obszar6w do specjalnych stref ekonomicznych. Wyrazenie zgody przez Rad~ Miasta na wlqczenie
teren6w jest jednym z etap6w procesu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy 0 specjalnych strefach
ekonomicznych.
Firma "PRUSZYNSKI" Sp. z 0.0. z siedzibet w Warszawie zwr6cila si~ do Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka 0 przedlozenie Radzie Miasta Rawa Mazowiecka projektu uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na rozszerzenie obszaru L6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w mieScie
Rawa Mazowiecka poprzez wletczenie do jej obszaru terenu oznaczonego w ewidencji grunt6w
jako dzialka ill 308/290 powierzchni 3,3819 ha, polozonego w obr~bie 4 miasta Rawa
Mazowiecka w rejonie ul. Targowej.
Wprowadzenie Sp61ki do L6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyczyni si~ do dalszego jej
rozwoju i polepszenia lokalnego rynku pracy w Rawie Mazowieckiej.
Rozszerzenie Strefy i zwietzane z tym przywileje znacznie zwi~kszet atrakcyjnosc
i zainteresowanie terenami w Rawie Mazowieckiej ze stropy potencjalnych inwestor6w.
W zwietzku z powyzszym podj~cie niniejszej uchwaly jest uzasadnione.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladncj analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wyrazenia
zgody na rozszerzenie obszaru L6dzkiej Specjalnej strefy Ekonomicznej.
Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczetca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wyrazenie zgody na rozszerzenie obszaru L6dzkiej Specjalnej strefy Ekonomicznej.
Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 30 pazdziernika 2008 r. do 19 listopada 2008r.
W tym okresie w kazdet 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 Zarzetdem FOSiGW,
- spotkaniu ze Starostet Rawskim,
- spotkaniu w Sp6ke Rawskich Wodociqg6w i Kanalizacji,
- spotkaniu z Dyrektorem Zakladu Energetycznego L6dz - Teren.
- w spotkaniach z przedsi~biorcami (m.in. Logis, , Dakota, Ford Semice, MIRBUD, Hotel OSSA,

SULO, BONETII, KINGSPAN).

Przewodniczetca Rady Miasta przcdstawila opini~ Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lodzi w sprawie informacji Burmistrza Miasta 0 przebiegu wykonania budzetu Miasta za
I p61rocze 2008 roku. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna.

Mieszkaniec Osiedla 9 Maja Pan Jan Kalarus przedstawil wlasne spostrzezenia w sprawie:
- stanu rzeki Rawki



- nasadzenia drzew lisciastych,
- pomoc w zalozeniu Rady Osiedlowej na osiedlu 9Maja
- ustawienie pojemnikow na smieci do odzysku
- ustawienie znaku na osiedlu 9 maja - wyjazd do ulicy Poludniowej
- sprawa telewizji kablowej
Burmistrz Miasta odpowiadaj'tc zapewnil, ze w miar~ mozliwosci postulaty b~d't realizowane.
Pojemniki na odpady z odzysku b~d't ustawione na osiedlu 9 Maja od zaraz.
Rzeka Rawka jest w trakcie prac --czyszczenie i umacniania brzegow.
Nasadzenia s't na biez'tco realizowane. Czy tylko drzewa lisciaste to sprawa dla fachowcow.

Radny Wojciech Kubicki zwroci! uwag~ na brak oswietlenia na boisku przy Szko1e Podstawowej
Nrl.

.
Na tym punkcie Przewodnicz'tca Rady Miasta og!osi!a zakonczenie obrad XXVIII Sesji Rady
Miasta.
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Sesja trwala od godz. 14 do 17
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