
PROTOKOL

Z obrad XXIX Sesji Rady Miasta
. z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

Obrady otworzyla Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dt(bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodnicz'tca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porz'tdek.
Zwr6cila sit( z zapytaniem, czy s't uwagi do przedlozonego porz'tdku obrad.
Uwag ani wniosk6w nie bylo.

Porz'tdek obrad w glosowaniu zostal przyjt(ty wit(kszosci't glos6w (glosowalo 15 radnych, za -14,
wstrzymuj'tcy - 1.) w nastt(puj'tcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjt(cie porz'tdku obrad.
3. Przyjt(cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Wydzierzawienie nieruchomosci miejskiej, polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka

w rejonie ulicy Tatar z przeznaczeniem na cele przemyslowe.
5. Wyrazenie zgody na dokonanie darowizny udzialu w prawie wlasnosci nieruchomosci.
6. Ustanowienie sluzebnosci przesylu.
7. Przyjt(cie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Lodzi w 2009 roku.
8. Przyjt(cie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi'tzywania Problem6w Alkoholowych

na rok 2009.
9. Przyjt(cie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia sciek6w.

10. Zmiana budzetu Miasta na 2008 rok.
11. Przyjt(cie budzetu Miasta na rok 2009.
12. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady za 2008 rok oraz przedlozenie plan6w

na 2009 rok.
13. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mit(dzy sesjami.
14. Interpelacje, zapytania.
15. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XXIX Sesji Rady Miasta zostaly przyjt(te wit(kszosci't glos6w.
Glosowalo 15 radnych, za - 13, wstrzymuj'tcych -2.

Ad 4. Wydzieriawienie nieruchomosci miejskiej, polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
w rejonie ulicy Tatar z przeznaczeniem na cele przemyslowe.

Temat referowala naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.



Przedmiotem projektu uchwaly jest nieruchomose miejska, polozona w obr~bie 8 miasta Rawa
Mazowiecka w rejonie ulicy Tatar, oznaczona ill ewiddencyjnym 292/3 0 powierzchni 427 m 2 .

Nieruchomose ta na dzien dzisiejszy nie jest wykorzystywana przez Miasto, a moze bye w
przyszlosci przeznaczona pod budow~ drugiej w tym obszarze studni gl~binowej.
Do czasu ewentualnego wykorzystania dzialki na cele miejskie istnieje uzasadnienie jej
wydzierzawienia.

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 wydzierzawienia nieruchomosci miejskiej,
polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulicy Tatar z przeznaczeniem
na cele przemyslowe.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
wydzierzawienia nieruchomosci miejskiej, polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
w rejonie ulicy Tatar z przeznaczeniem na cele przemyslowe.

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

Temat referowala naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Miasto Rawa Mazowieckajest wlascicielem nieruchomosci niezabudowanej, polozonej w obr~bie 8
miasta, oznaczonej w ewidencji gruntow numerami dzialek: 318/6 0 pow. 0,4365 ha oraz 318/9
o pow. 0,9476 ha.
W zwiqzku z realizowanqprzez Miasto Rawa Mazowiecka inwestycjq celu publicznego polegajqcq

na budowie krytej plywalni ze sztucznym lodowiskiem i ch~ciqjej wspolfinansowania przez Powiat
Rawki, wniosek 0 nieodplatne przeniesienie wlasnosci w udziale 1/5 do nieruchomosci okreSlonej
jak na wst~pie nalezy uznae za w pelni uzasadniony.
Nieruchomose stanowiqca wlasnose Miasta jako jednostki samorzqdu terytorialnego moze bye
przedmiotem darowizny, do czego uprawnia przepis art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami.
Z tresci przepisu wynika, ze darowizny moze dokonae Burmistrz Miasta - za zgodq Rady Miasta.
Zgodnie z przytoczonym przepisem w umowie darowizny okresla si~ cel, na ktory nieruchomose
jest darowana, a w przypadku nie wykorzystania na ten cel darowizna moze bye odwolana.

Radny Wojciech Kubicki zwrocil si~ z pytaniem jakie jest zabezpieczenia aby darowizna byla
prawidlowo wykorzystana.
Skarbnik Miasta odpowiadajqc stwierdzila ,ze zabezpieczeniajest egzekucja sqdowa w stosunku do
Powiatu.

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 wyrazenia zgody na dokonanie darowizny
udzialu w prawie wlasnosci nieruchomosci.



Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na dokonanie darowizny udzialu w prawie wlasnosci nieruchomosci.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 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 dzialki 0 numerach
ewidencyjnych: 1393/9 i 1393/1 0, polozonej w obr~bie 4 Il,J.iastaRawa Mazowiecka przy ul.
Slowackiego, polegajqcej na prawie budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z
podoczyszczalni'l (separatorem) w6d opadowych.
Ustanowienie sluzebnosci nast~puje na rzecz przedsi~biorcy - jednoosobowej Sp61ki Miasta Rawa
Mazowiecka Rawskie Wodoci<:tgii Kanalizacja Sp61ka z 0.0. z siedzib'l w Rawie Mazowieckiej
przy ul. Slowackiego 70.
Trasa przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacja podoczyszczalni zostanie scisle okreslona na
mapie sytuacyjnej na etapie umowy notarialnej.
W zwi'lzku z podzialem dzialek pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Slowackiego celowym
bylo wydzielenie dzialek 0 optymalnym obszarze pod przedmiotow'l sluzebnosc. Zmiana numer6w
ewidencyjnych dzialek oraz zmniejszenie powierzchni obci'lzanej nieruchomosci spowodowala
koniecznosc uchylenia poprzedniej uchwaly ill XXIV1211/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 30 wrzesnia 2008 r. w sprawie ustanowienie sluzebnosci przesylu dla RWIK Sp. z 0.0.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodniczllca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu na
rzecz przedsi~biorcy - jednoosobowej Sp61ki Miasta Rawa Mazowiecka Rawskie Wodoci<:tgii
Kanalizacja Sp61ka z 0.0.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawle
ustanowienia sluzebnosci przesylu.

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

Ad 7. Przyjfcie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lodzi w 2009 roku.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Dyrekcja Szkoly Podstawowej Nr 2 zlozyla wniosek do Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Lodzi 0 uzyskanie dotacji z Funduszu na realizacj~ przez szkol~ Programu z zakres
edukacji ekologicznej dzieci. Wniosek ten uzyskal aprobat~ zarz'ldu Funduszu i przeznaczono na ten cel
4.972 zl. Podjecie uchwaly pozwoli na podpisanie stosownej umowy i realizacj~ programu.



Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Skarbnika Miasta
opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyj~cia dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w 2009 roku.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyj~cia dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lodzi w 2009 roku.

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

Ad 8. Przyj~cie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych
na rok 2009.

Temat referowala Maria Stanislawczyk - pelnomocnik do spraw profilaktyki i rozwiqzywania problemow
alkoholowych.
Powiedziala m.in.
Obowiqzek uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych wynika z ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i
wi'tze si~ z ustaw't 0 dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie, ktora obliguje do
przeprowadzenia konkursu ofert na realizacj~ cz~sciowych zadan zwlaszcza dlajednostek
pozarz'tdowych realizuj'tcych zadania samorz'tdu w imieniu Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.
Program przyjmuje si~ na dany rok budzetowy, na realizacj~ zadan ze srodkow finansowych
pochodz'tcych z wydanych zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych, wnoszonych przez
prowadz'tce t't sprzedaz podmioty gospodarcze.

Radna Malgorzata Rudniak zabieraj'tc glos wyrazila swoje uznanie, ze uchwalony program na
2008 rok byl prawidlowo realizowany. Wiele spraw zostalo zalatwionych. Zwrocila si~ tylko z
pytaniem czy zaproponowany czas przyj~c przez psychologa jest wystarczaj'tcy. Czy nie nalezy
zwi~kszyc czasu przyj~c.
Pani Maria Stanislawczyk - pelnomocnik do spraw profilaktyki i rozwi'tzywania problemow
Alkoholowych odpowiadaj'tc, stwierdzila, ze proponowany czas pracy psychologajest wystarczaj'tcy,
jezeli zajdzie koniecznosc zwi~kszymi liczb~ godzin przyj~c psychologa.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski
przewodnicz~cy komisji.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach pelnomocnika do spraw profilaktyki i rozwi'tzywania
problemowalkoholowych opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyj~cia Miejskiego Program
Profilaktyki i Rozwi'tzywania Problemow Alkoholowych na 2009 rok.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
Przyj~cie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi'tzywania Problemow Alkoholowych.

Uwag do trdci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.



Temat referowal Czeslaw Kierebinski Prezes Sp61ki Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja.
Powiedzial m.in.
Przedstawiony projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciek6w zawiera zmiany
uchwalonego w roku 2006 regulaminu niezbydne do planowanego wprowadzenia od 1 kwietnia
2009 roku na terenie miasta Rawa Mazowiecka oplat z tytulu odprowadzania do miejskiej sieci
kanalizacyjnej w6d opadowych z powierzchni utwardzonych.
Dotychczas, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej wynoSZqce w skali roku ok. 400 000 zl a
skladajqce siy z odpis6w amortyzacyjnych, wydatk6w na konserwacje, remonty i czynnosci
eksploatacyjne oraz oplaty ekologiczne finansowane Setz budzetu miasta, to jest z podatk6w
placonych przez wszystkich mieszkanc6w.
Nie wszyscy jednak mieszkancy korzystaj't z kanalizacji deszczowej. Ustanowienie oplat
spowoduje wprowadzenie obowi'tzuj'tcej na terenie Unii E.uropejskiej sprawiedliwszej zasady
"zanieczyszczaj'tcy placi" oraz odci'tzy budzet miasta. Istotnym powodem jest ponadto stworzenie
Sp6ke RAWiK mozliwosci odliczania podatku VAT od ponoszonych wydatk6w eksploatacyjnych,
a w szczeg61nosci inwestycyjnych, co ma istotne znaczenie wobec planowanej budowy i
przebudowy kanalizacji deszczowej w centrum miasta w najblizszych latach oraz dalszej
rozbudowy sieci i koniecznosci wyposazenia wszystkich wylot6w odprowadzaj'tcych wody
deszczowe do rzek w urz'tdzenia oczyszczaj'tce w latach nastypnych.
Wprowadzenie oplat przyczyni siy jednoczesnie do podejmowania przez wlascicieli nieruchomosci
dzialan w kierunku zagospodarowania w6d opadowych na terenie nieruchomosci i tworzenia t.zw.
malej retencji, przyczyniaj'tcej siy do zatrzymania w gruncie w6d opadowych, a tym samym
zmniejszenia tempa zubazania zasob6w wodnych na terenie naszego kraju, kt6ry jest zaliczany do
najubozszych w zasoby wody i klasyfikowany pod tym wzglydem na r6wni z Egiptem.
Ze w wzglydu na duz't pracochlonnosc zwi'tzan't z inwentaryzacj't powierzchni i zebraniem
niezbydnych informacji, w szczeg61nosci dotycz'tcych spraw wlasnosciowych, w pierwszym roku
oplatami planujemy obj'tc instytucjonalnych posiadaczy powierzchni utwardzonych - ok. 80 %
og61nej powierzchni, a w nastypnym pozostalych. Okreslona obecnie szacunkowo wysokosc oplaty
wyniesie 0,73 zl/m2/rok. Uchwalenie uchwaly w biez'tcym miesi'tcu umozliwi ujycie tych oplat we
wniosku taryfowym, kt6ry Sp61ka powinna zlozyc do 20 stycznia 2009 roku.
Proponujy r6wniez kilka innych korekt celem doprowadzenia regulaminu do zgodnosci z
najnowszymi interpretacjami prawa.

Radny Wojciech Kubicki zwr6cil siy z pytaniem, czy wprowadzenie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzenia sciek6w ma przelozenie na zwiykszenie czynszu w mieszkaniach sp61dzielczych.

Prezes Sp61ki odpowiadaj'tc wyjasnial, ze Setto mini maIne kwoty kt6re nie powinny rzutowac na
budzety domowe.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Sp61ki Rawskie Wodociqgi i Kanaliza(
opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia sciek6w.
Opinia Komisji w glosowaniu byla pozytywna przy jednym glosie wstrzymuj'tcym.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dybska przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawle
przyjycia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia sciek6w.



Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci't glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 12,
wstrzymuj'tcych - 3.

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

1. Zmiany w planie dochod6w budzetu.

11 Dzial 700, rozdzial 70005:
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 50.000 zl. to jest do wysokosci faktycznego wykonania planowane dochody
z oplat za uzytkowane wieczyste grunt6w komunalnych,
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 45.000 zl. to jest do wysokosci faktycznego wykonania planowane dochody
z oplat r6znych,
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 10.000 zl. to jest do wysokosci faktycznego wykonania planowane dochody
z oplat za dzierzawy nieruchomosci komunalnych
- zmniejsza si~ 0 kwot~ 35.000 zl. to jest do wysokosci faktycznego wykonania planowane dochody
z oplat za przeksztalcenie uzytkowane wieczyste grunt6w komunalnych we wlasnosc,
- zmniejsza si~ 0 kwot~ 1.650.000 zl. planowane dochody ze sprzedazy skladnik6w mienia
komunalnego. Przewidywane wplywy ze sprzedazy w br. nieruchomosci komunalnych b~d't nizsze
niz zakladane na pocz'ttku roku. Planowane transakcje sprzedazy nieruchomosci komunalnych
b~d't sfinalizowane w nast~pnym roku.
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 5.000 zl. to jest do wysokosci faktycznego wykonania planowane dochody z
odsetek od oplat pobieranych jw.
- rozdzia170021- zmniejsza si~ 0 kwot~ 70.000 zl. planowane dochody z oplat pobieranych od
najemc6w komunalnych lokali uzytkowych i mieszkalnych, nadal wyst~puj't trudnosci z
wyegzekwowaniem naleznych oplat, g16wnie od najemc6w lokali socjalnych.
2/ Dzial 750, rozdzial 75023 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 17.000 zl. planowane dochody z tytulu
mandat6w nakladanych przez Straz Miejsk't. Korekta planu dochod6w wynika z analizy
przewidywanych wplyw6w z tego tytulu planowanych do uzyskania do konca roku.
Zwi~ksza si~ 0 kwot~ 15.000 zl. planowane dochody r6zne, g16wnie zawieraj't si~ w tym
zwi~kszeniu uzyskane zwroty odszkodowan za wszelkie szkody , g16wnie komunikacyjne
spowodowane kolizjami, w wyniku kt6rych uszkodzeniu ulega mienie komunalne.
3/ Dzia1756, rozdzia175601 , w oparciu 0 analiz~ wplyw6w do budzetu Miasta za 11 miesi~cy br.
przewiduje si~ , ze do konca roku nie wykonamy planowanych dochod6w z podatku - karta
podatkowa w kwocie 55.000 zl. , podatku realizowanego na rzecz Miasta przez Urz'td Skarbowy w
Rawie Mazowieckiej .
4/ Dzia1756 - rozdzia175615:
- wprowadza si~ do budzetu Miasta drug'trat~ dotacji z PFRON w kwocie 22.650 zl. stanowi'tc't
rekompensat~ z tytulu utraconych dochod6w z podatku od nieruchomosci z tytulu ustawowego
zwolnienia z tego podatku zaklad6w pracy chronionej.
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 629.000 zl. planowane dochody z podatku od nieruchomosci od os6b
prawnych, w oparciu 0 uzyskane wplywy za 11 miesi~cy oraz wysokosc raty za m-c grudzien
wynika, ze do budzetu miasta wplynie z tego podatku kwota ponad 5.500 tys. zl.
- wprowadza si~ do budzetu zwi~kszone dochody w kwocie 10.000 zl. z podatku od czynnosci
cywilno-prawnych, urealnienie planu przewidywanych wplyw6w do konca roku dokonano w
oparciu 0 faktyczne wplywy z tego podatku uzyskane w okresie 11 m-cy br.
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 5.000 zl. plano wane wplywy z odsetek od nieterminowo wnoszonych
podatk6w



51 Dzia1756, rozdzia175616
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 159.000 z1. planowane dochody z podatku od nieruchomosci od osob
fizycznych, w oparciu 0 uzyskane wplywy za 11 miesi~cy oraz wysokosc raty za m-c grudzien
wynika, ze do budzetu miasta wplynie z tego podatku kwota ponad 1.750 tys. z1.
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 15.000 z1. planowane dochody z podatku od srodkow transportowych od
osob fizycznych, tj. do wysokosci przewidywanego wykonania w br.
- zmniejsza si~ 0 kwot~ 70.000 z1.wplywy budzetu z oplaty targowej pobieranej na targowiskach
zlokalizowanych na terenie miasta,
- zmniejsza si~ 0 kwot~ 15.000 z1. z podatku od czynnosci cywilno-prawnych wnoszonego przez
osoby fizyczne,
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 6.000 z1. plano wane wplywy z odsetek od nieterminowo wnoszonych
podatkow
- wprowadza si~ do budzetu Miasta plan w zakresie doch,odow z oplaty produktowej w kwocie
3.000 z1.
61 Dzia1756, rozdzia175618:
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 60.000 z1. tj do wysokosci przewidywanego wykonania planowane dochody
z oplaty skarbowej
- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 55.000 z1. dochody z innych oplat lokalnych tj. glownie oplat za zaj~cie pas a
drogowego oraz oplat za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

71 Dzia1758, rozdzial 75802 - decyzj'tz dnia 4listopada 2008 roku Minister Finansow zwi~kszyl
o kwot~ 6.958 z1. wysokosc subwencji ogolnej dla m.Rawa Mazowiecka na 2008 rok. Srodki
pochodz'tz podzialu rezerwy subwencji ogolnej z budzetu panstwa.
8/Dzial 758,rozdzial 75814 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 400.000 z1. - do wysokosci przewidywanego
wykonania planowane dochody z odsetek od srodkow na rachunkach bankowych Miasta ,
przewiduje si~, ze w br. uzyskamy z odsetek od srodkow na rachunkach lokal i biez'tcym kwot~
ponad 520 tys. z1.

91 Dzial 801.
- rozdzia180101 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 25.000 z1.planowane dochody roze uzyskane przez szkoly
podstawowe z tytulu dysponowania maj'ttkiem miasta.
- rozdzia180101- wprowadza si~ do budzetu miasta dochody w kwocie 140.000 z1. , ktore stanowi
dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka na pokrycie kosztow utrzymania dzieci z terenu gminy w
naszych szkolach podstawowych,
- rozdzia180104 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 19.000 z1.planowane wplywy do budzetu miasta z tytulu
wnoszonej odplatnosci przez rodzicow za wyzywienie dzieci w przedszkolach. Uzyskane srodki
przeznaczane s't na zakup zywnosci w placowkach przedszkolnych.
- wprowadza si~ do budzetu miasta srodki w kwocie 130.000 z1. stanowi'tce druga rat~ dotacji z
Gminy Rawa Mazowiecka na pokrycie kosztow utrzymania dzieci z terenu gminy w naszych
przedszkolach miejskich.
- rozdzia180110 - wprowadza si~ do budzetu miasta kwot~ 19.000 z1. uzyskana przez gimnazja
miejskie z tytulu odszkodowania za zalane pomieszczenia oraz z tytulu wynajmu pomieszczen
szkolnych na rzecz innych osob.
101 Dzia1851, rozdzia185154- kwota130 zl. to zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegly od
stowarzyszenia Szansa.

11/ Dzial 852, rozdzial 85212- z tytulu wykonywania zadan zleconych z zakresu wyplat zaliczki
alimentacyjnej uzyskamy dochody w kwocie 9.000 z1.



121 Dzial 852, rozdzial85228 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 18.000 zl. planowane dochody z oplat
pobieranych przez MOPS z tytulu swiadczenia uslug opiekunczych na rzecz chorych os6b,
zwi~kszenie dochod6w wynika z faktu obj~cia opiek't wi~kszej grupy os6b z wyzszymi dochodami
w rodzinie.

131 Dzial 900, rozdzial 90095 - wprowadza si~ do budzetu miasta darowizn~ na cele samorz'tdu
miasta Rawa Mazowiecka przekazan't przez Firm~ KINGSPAN.

1/ Dzia1600, rozdzial60016- przenosi si~ kwot~ 50.000 zl. z oszcz~dnosci na wydatkach
zwi'tzanych z remontami cictg6w pieszych, kt6re wykonywali w trakcie roku pracownicy
zatrudnieni w ramach rob6t publicznych na zakup samochodu dostawczego, kt6ry b~dzie
obslugiwal zadania zwi'tzane z utrzymaniem dr6g. Aktualnie w tym celu wykorzystywany jest
samoch6d marki Zuk, kt6ry ma ponad 20 lat i nie nadaje si~ juz do dalszej eksploatacji.

21 Dzia1750, rozdzial75023- dokonuje si~ przeniesienia kwoty 16.000 zl. z planowanych
wydatk6w na zakup sprz~tu komputerowego na wydatki biez'tce tj. zakup akcesori6w
komputerowych ( UPS) i oprogramowania niezb~dnych do biez'tcego wykonywania zadan w
Urz~dzie Miasta.

31 Dzial 754, rozdzial 75412 - przenosi si~ kwot~ 4.800 zl. z wydatk6w biez'tcych planowanych na
utrzymanie jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej na zakup srodka trwalego tj. Sani do
ratownictwa lodowego.

41 Dzial801
- rozdzial 8010 1 zwi~kszenie wydatk6w biez'tcych 0 kwot~ 42.500 zl. dla nast~puj'tcych szk61:
Szkola Podstawowa Nr 1 przesuni~cie kwoty 11.000 zl. z oszcz~dnosci na wynagrodzeniach
osobowych ( niewykorzystane srodki planowane na odprawy emerytalne) przeznacza si~ na
wydatki biez'tce zwi'tzane z uzupelnieniem niezb~dnych potrzeb w zakfesie wyposazenia w pomoce
dydaktyczne pomieszczen lekcyjnych
Szkola Podstawowa Nr 2 zwi~kszenie wydatk6w biez'tcych w kwocie 5.100 zl. na zakup
niezb~dnego wyposazenia tj. mebli do pracowni dydaktycznych, drobnego sprz~tu do zaj~c
wychowania fizycznego,
Szkola Podstawowa Nr 4 przesuni~cie oszcz~dnosci na skladkach na ZUS w kwocie 5.000 zl. na
pozostale wydatki biez'tce w szkole ( drobny sprz~t komputerowy) oraz umow~ 0 dzielo za
swiadczenie uslug informatycznych.
Zwi~ksza si~ 0 kwot~ 42.000 zl. wydatki inwestycyjne w SP Nr 1 . Prace remontowe zwi'tzane z
wymian'tpokrycia dachu budynku szkoly zakonczone zostan't w grudniu biez'tcego roku. Na
podstawie obmiaru wykonanych rob6t b~d'tcych zakresem zam6wienia podstawowego oraz
wykonanych rob6t dodatkowych inspektor nadzoru dokonal, przy zastosowaniu kosztorysu
powykonawczego, rozliczenia zadania, z kt6rego wynika, ze dla ostatecznego sfinansowania tej
inwestycj i niezb~dna jest kwota jw.
- rozdzial 80104 dotyczy:
a/ zwi~kszenia wydatk6w na zakup zywnosci w Przedszkolu Nr 5 na kwot~ 19.000 zl.( srodki na ten
cel pochodz't z wplat rodzic6w ),
bl przeniesienie kwoty 4.000 zl. z oszcz~dnosci na wynagrodzeniach osobowych w Przedszkolu Nr
5 ( niewydatkowane srodki na odpraw~ emerytaln't) na niezb~dne potrzeby na oplacenie skladek
ZUS.



- rozdzia180110 - zwi~kszenie wydatk6w biez<tcych 0 kwot~ 14.000 z1. w Gimnazjum nr 1 na
uzupelnienie niezb~dnych potrzeb zwi<tzanych z drobnymi pracami remontowymi w
pomieszczeniach szkoly OJ;azna zakup niezb~dnego wyposazenia. Srodki na ten ce1pochodz<t z
wyplaconego odszkodowania przez firm~ ubezpieczeniow<t za za1ane pomieszczenia szkoly.

5/ Dzial 851, rozdzial 85195- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 26.000 z1. p1anowane wydatki na ochron~
zdrowia z przeznaczeniem na zakup ko1koskopu - urz<tdzenia do diagnozowania wczesnych zmian
chorobowych raka szyjki macicy. Zakupiony sprz~t zostalby przekazany w uzywanie do Rawskiego
Szpita1a, gdzie wykonywane bylyby profi1aktyczne badania d1a wszystkich kobiet z terenu naszego
miasta.

6/ Dzia1852, rozdzia185215 - zmniejsza si~ 0 kwot~ 220.000 z1. p1anowane wydatki na wyplat~
dodatk6w mieszkaniowych. Na podstawie wykonania wydatk6w w tym rozdzia1e na koniec
1istopada br. oraz potrzeb finansowych na miesi<tc grudzie.n wynika, ze wydatki z budzetu miasta na
ten ce1 wynios<tnie wi~cej niz 480.000 z1.

7/ Dzial 852, rozdzial 85228 - przesuniecie kwoty 8.000 z1. oszcz~dnosci na wynagrodzeniach
opiekunek socja1nych ( dlugotrwale zwo1nienia 1ekarskie) na pokrycie niezb~dnych wydatk6w
rzeczowych w MOPS - oplaty za czynsz, szko1enia pracownik6w, zakup papieru oraz pozostalych
materia16w biurowych.

8/ Dzia1854, rozdzial 85401 - zmniejszenie p1anowanych wydatk6w na pochodne od
wynagrodzen w swiet1icy w SP Nr 4 0 kwot~ 1.300 z1.

9/ Dzial 900, rozdzial 90003 - przeniesienie kwoty 7.000 z1. z paragrafu wynagrodzen
bezosobowych ( umowy zlecenia, umowy 0 dzielo) na pozostale wydatki ( zakup uslug) w zakresie
planowanych wydatk6w na oczyszczanie miasta.

10/ Dzial 900, rozdzial 90004 - przeniesienie kwoty 31.000 z1. z paragrafu wynagrodzen
bezosobowych (umowy zlecenia, umowy 0 dzielo) na pozostale wydatki ( zakup koszy, zakup
lawek) w zakresie planowanych wydatk6w na otrzymanie zieleni w midcie.

11/ Dzial 900, rozdzial 90015 - zwi~kszenie wydatk6w biez<tcych 0 kwot~ 8.200 z1. na oswiet1enie
miasta, srodki na ten cel pochodz<t z wyplaconego przez firm~ ubezpieczeniowa odszkodowania za
szkod~ ( uszkodzenie urz<tdzenia - rozdzielnika NN) podczas kolizji drogowej na skrzyzowaniu
ul.Bialej z tras<tE-8.

12/ Dzia1900, rozdzia190017 - zmniejsza si~ 0 kwot~ 65.000 z1. planowane wydatki na dotacj~
przedmiotow<t d1a zakladu budzetowego ZGK, kt6ry od maja br. ma status sp61ki prawa
handlowego i nie otrzymuje juz dotacji z budzetu miasta lecz doplaty do okreslonej dziala1nosci.

13/ Dzia1900, rozdzia190095 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 23.000 z1. planowane wydatki na odplatne
przej~cie od Rawsko - Mazowieckiej Sp61dzielni Mieszkaniowej sieci wodoci£tgowej w ul. 9 Maja,
zgodnie z zawartym porozumieniem.

14/ Zmniejsza si~ 0 kwot~ 140.000 z1.planowane do zaci£tgni~cia kredyty i pozyczki w tym
135.000 zl. kredyt z premi<t termomodemizacyjn<tna modemizacj~ dw6ch budynk6w socja1nych.



Opini~ Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budtetu po analizie przedlotonego materialu, po wyjasnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany budtetu na 2008 rok.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Gratyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany budtetu na 2008 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Autopoprawka do projektu uchwaly budtetowej miasta Rawa Mazowiecka na 2009 rok
obejmuje nast~puj'tce pozycje:

1/ w podstawie prawnej uchwaly budtetowej w ustawie 0 finansach publicznych dodaje si~
art. 195.ust.2, kt6ry upowatnia Burmistrza Miasta do lokowania wolnych srodk6w w innych
bankach nit bank prowadz'tcy obslug~ budtetu.

21 w § 5 dodaje si~ zal'tcznik nr 4 A - Wieloletni program zadan inwestycyjnych i paragraf ten
otrzymuje brzmienie:

,,§ 5.1.Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budtetowym 2009 oraz wysokosc naklad6w
inwestycyjnych na poszczeg6lne zadania zawiera zal'tcznik nr 4.

2.Ustala si~ limit wydatk6w zwi'tzanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z
zal'tcznikiem nr 4 A do niniejszej uchwaly."

31 w § 15 uchwaly budtetowej dodaje si~ punkt 7 0 treSci: " 7)zaci~ania zobowi'tzaiJ. na
finansowanie wieloletnich program6w inwestycyjnych okreslonych w zal'tczniku nr 4 A do
niniej szej uchwaly".

41 w § 10 uchwaly dodaje si~ zal'tcznik nr 10A, w kt6rym okresla si~ dotacje celowe inwestycyjne
dla OSiR w 2009 roku, a w zwi'tzku z tym z zal'tcznika nr 4 "PLANOW ANE NAKLADY NA
REALIZACJ~ INWESTYCJI W 2009 ROKU" w dziale 926, rozdziale 92601 wykreSla si~
poz.2,3,4 na kwot~ 123.000 zl.

51 W zal'tczniku nr 4 "PLANOW ANE NAKLADY NA REALIZACJ~ INWESTYCJI W 2009
ROKU " w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza si~ nowy tytul zadania:
"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Wojew6dztwa L6dzkiego (Wrota Regionu
L6dzkiego)" - projekt realizowany przez Wojew6dztwo L6dzkielUrz'td Marszalkowski w Lodzi" z
kwot'tplanowanych wydatk6w w 2009 roku w wys.8.910 zl., a w poz. Zakup sprz~tu -
komputerowego dla Urz~du Miasta, kwot~ 100.000 zl. zast~puje si~ kwot't 91.090 zl.

61 w paragrafie 11 uchwaly kwot~ 1.974.000 zl. zast~puje si~ kwot'tl.967.000 zl.,
a w zal'tczniku nr 11 " Dotacje podmiotowe z budtetu Miasta dla instytucji kultury w 2009 roku "
kwot~ 1.947.000 zl. zast~puj e si~ kwot't 1.967.000 zl.

71 w zal'tczniku nr 12" Plan przychod6w i wydatk6w Miejskiego Funduszu Ochrony Srodowiska w
2009 roku" z przychod6w i wydatk6w wykreSla si~ podzial na paragrafy.



8/ W zwi<tZkuz uzyskan<t w dniu 19.11.2008roku informacj<t od Starosty Rawskiego ostateczna

kwota dotacji celowej z Powiatu Rawskiego dla m.Rawa Mazowiecka na utrzymanie dr6g

powiatowych wynosi 200.000 z1. ( w proj ekcie przyj ~to 180.000 z1.) nalezy zwi~kszyc w planie

dochod6w Miasta na 2009 rok w dziale 600,rozdziale 60014, § 2320

z kwoty 180.000 z1., na kwot~ 200.000 z1. oraz podobnie w planie wydatk6w budzetu Miasta na

2009 rok nalezy zwi~kszyc w tym samym dziale i rozdziale wydatki z kwoty 180.000 z1. do kwoty

200.000 z1.

7/ Wprowadza si~ do planu dochod6w dotacje celow<tw kwocie 4.972 z1. z WFOSiGW w Lodzi na

realizacj~ programu edukacji ekologicznej dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2.

8/ W zwi<tZkuz pkt 6 i 7 plan dochod6w og61em budzetu miasta zwi~ksza si~ z 49.645.000 z1. do

kwoty 49.669.972 z1.

9/ Do planu wydatk6w inwestycyjnych w dziale 801,rozdziale 80101 wprowadza si~ nowe zadanie
inwestycyjne

1. Remont stropu budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Plan - 370.000 zl
Zadanie to stano wi kontynuacj~ prac zwi<tzanych z wymian<t pokrycia dachowego, kt6re
zrealizowane zostaly w 2008 roku. Podczas tych rob6t na polecenie inspektora nadzoru, w celu
oceny trwalosci konstrukcji, odkryte zostaly fragmenty stropu nad drug<tkondygnacj<t. W wyniku
tych ogl~dzin inspektor nadzoru stwierdzil powazne ugi~cia belek stropowych, a takze ich korozj~
w miejscach podparcia. Z tych wzgl~d6w niezwlocznie zlecono opracowanie dokumentacji
technicznej remontu stropu tak, aby w ferie zimowe 2009 roku m6c przeprowadzic najbardziej
uci<tzliwe prace remontowe.

10/ Do planu wydatk6w inwestycyjnych w dziale 801,rozdziale 80110 wprowadza si~ nowe
zadanie inwestycyjne:
Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum nr
1 w Rawie Mazowieckiej

Plan - 25.000 zl

Dokumentacja ta uporz<tdkuje uklad funkcjonalny tej cz~sci budynku. Zakres opracowania obejmie
remont szatni, sto16wki i kuchni.

Zr6dlem sfinansowania wydatk6w na te zadania b~dzie zmniejszenie planowanych wydatk6w
wlasnych na modemizacj~ budynku Przedszkola Nr 5 ( 300.000 z1.) oraz zwi~kszenie przychod6w z
tytulu wolnych srodk6w na rachunku bankowym 0 kwot~ 95.000 z1.

11/ Po uwzgl~dnieniu zmian okreslonych w pkt 8, 9 i 10 plan og61em wydatk6w budzetu miasta na
2009 rok zmienia si~ z kwoty 66.773.000 z1. na kwot~ 66.892.972 z1..

12/ zal<tcznik nr 14" Prognoza dlugu i splat na rok 2009 i lata nast~pne" otrzymuje brzmienie

okreslone w zal<tczniku do niniejszej autopoprawki



W dyskusji glos zabierali:

Slawomir Stefaniak wyrazil swoje przemyslenia w sprawie proponowanego budzetu na 2009 rok.
Obawy budzily dochody ze sprzedazy maj'ltku. Wyjasnienia Burmistrza Miasta na posiedzeniu
komisji wykluczyly te obawy. Zaplanowane dochody S'l realne do wykonania, co pozwoli
realizowac zaplanowane inwestycje.
Ponadto radny apelowal aby przy wyborze banku do obslugi administracyjnej budzetu kierowac si~
duz'lostroznosciq, i dobrze ulokowac lokaty. Dzisiejszy rynekjest niestabilny, a banki nie
wiarygodne.

Burmistrz Miasta odpowiadaj'lc zapewnial, ze wsp6lnie z Pani'l Skarbnik zachowaj'lpeln'l
ostroznosc tak przy wyborze bankujak lokatach.

Radny Bernard Sujka zglosil do budzetu zadanie - oswietlenie ulicy Batorego.

Burmistrz Miasta odpowiadaj'lc zapewnial, ze ulica Batorego jest w planach przewidziana.

Radny Slawomir Tabaczynski zglosil do budzetu zakup sprz~tu do nagrywania obrad Rady Miasta.

Burmistrz Miasta odpowiadaj'lc zapewnial, ze sprz~t zostanie zakupiony.

Po dyskusji opini~ komisji przedstawiali kolejno:

Opinie Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska - przewodnicz~ca Komisji.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie proponowany projekt budzetu na 2009 rok.
Proponowany budzetjest ambitny, r6wniez dla inwestycji komunalnych.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil przewodnicz~cy Komisji-
Zbigniew Tuszynski.
Proponowany budzet jest bardzo odwazny, zbiezny z planowanym inwestycjami w miescie.
W pelni pozwoli realizowac program bezpieczenstwa w miescie.
Proponowany projekt budzetu spelni cz~sc oczekiwan mieszkanc6w, szczeg6lnie Osiedla Tatar
dzi~ki zapisowi na inwestycje poprawiaj'lcym infrastruktur~ techniczn'l. Budowa dr6g i kanalizacji
deszczowej w ci~u ulicy Prusa i Zeromskiego - plan 2 939 000 z1.
Narodowy Program Przebudowy Dr6g - 50-% wraz z kolektorem i oczyszczalni'l w ulicy Slowackiego
- 6 570 000 z1.
Najednej z ostatnich sesji poprzedniej kadencji komisja zwracala uwag~ na zaniedbania na tym osiedlu.
Realizacja tej inwestycji to pierwszy duzy krok ku nast~pnym inwestycjom jak budowa krytej plywalni
ze sztucznym lodowiskiem
W gospodarce sciekowej i ochronie srodowiska w6d z wi~kszych pozycji jest tez uporz'ldkowanie
gospodarki wodno-sciekowej aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza - I planowanej do dofinansowania z
Funduszu Sp6jnosci Unii Europejskiej - plan 4 427 500 z1.
Realizacja cz~sci inwestycji w mieScie to wynik wsp61pracy samorz'ld6w wszystkich szczebli a
szczeg6lnie z samorz'ldem Powiatu Rawskiego.
Nalezy podkreSlic, ze w dziale 754 tj. Bezpieczenstwo Publiczne proponowane srodki S'l wyzsze
o ok. 40%. Jest planowana kwota 75.000 zl na monitorowanie miasta przez dwie osoby - patrole piesze
funkcjonariuszy policji. Ponadto planowane jest dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej.
Komisja w pelnym skladzie przez aklamacj~ pozytywnie ocenia projekt budzetu zapisanego w dziale
754 tj. Bezpieczenstwo Publiczne.
Komisja nie przedklada wniosk6w co do calosci projektu budzetu na 2009 rok .
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Opinif Komisji Oswiaty przedstawil przewodnicz~cy Komisji- Leszek Gorecki.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt budzetu Miasta na 2009 rok.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil przewodnicz~cy Komisji- Piotr Irla.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt budzetu na 2009 rok.
Budzet jest pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izb~ Obrachunkowq, zadluzenie jest na
bezpiecznym poziomie.
Komisja odbyla spotkanie wsp6lne z przewodniczqcymi pozostalych komisji.
Na posiedzeniu przewodniczqcy komisji nie wnosili wniosk6w do przedlozonego budzetu.

Wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc projektu uchwaly w spraWle
przyj~cia budzetu Miasta na 2009 rok.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.
Burmistrz Miasta podzi~kowal zajednomyslne przyjecie budzetu co jeszcze bardziej mobilizuje go do
pracy - realizacji zaplanowanych inwestycji i pozyskiwania dodatkowych dochod6w.

Ad 12. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady za 2008 rok oraz przedlozenie plano'
na 2009 rok.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila sprawozdanie z realizacji planu pracy
za 2008 rok oraz przedstawiala plan pracy Rady Miasta na 2009 rok.
Rada Miasta w pelni zrealizowala sw6j plan pracy w 2008 roku.
W 2008 roku Rada obradowala 15 razy, w tym:
- dwie sesje na wniosek Burmistrza Miasta ( 27.11.08, 7. VIlL08)
- dwie tematyczne 2.VIl. - Informacja 0 stanie sportu w miescie oraz kierunki jego rozwoju.
- 20 oX. - Debata 0 stanie bezpieczenstwa w miescie.
- uroczysta Sesj a 11. XI.

W miesiqcu styczniu wygasl mandat - Stanislawa Rosiaka.
Od stycznia do kwietnia Rada obradowala w skladzie 14 osobowym. Po wyborach
uzupelniajqcych w miesiqcu kwietniu i zlozeniu slubowania na Sesji Rady Miasta w dniu 20 maja
2008 r. w skladu rady dolqczyl Wlodzimierz Bl~dek.
W dniu 7 marca wybrano V-ce Przewodniczqcego Rady Miasta Wojciecha Kubickiego.
Uchwalono 115 uchwal.

Lp. Temat Odpowiedzialny za przygotowanie materialu
I.

Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Miasta Sekretarz Miasta
Wieloletni Plan Inwestycyjny Wydzial Rozwoju Gospodarczego, Promocji i

Integracj i Europejskiej
2. Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Wydzial Rozwoju Gospodarczego, Promocji i

Integracj i Europejskiej
3. Sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 2008 Skarbnik Miasta

Opinia Komisii Rewizyjnej dotyczqca sprawozdania z



wykonania budzetu za rok 2008 Komisja Rewizyjna
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Miasta Sekretarz Miasta
Przyst<ijJienie do kolejnej zmiany planu zagospodarowania Wydzial Gospodarki Terenami
przestrzennego miasta
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wydzial Gospodarki Terenami

4. Zmiany w budzecie miasta Skarbnik Miasta

5. Informacja 0 wykonaniu budzetu miasta za I p6lrocze 2009r. Skarbnik Miasta
Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Miasta Sekretarz Miasta
Informacia 0 przygotowaniach do nowego roku szkolnego Wydzial Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

6. Zmiany w budzecie miasta Skarbnik Miasta
Zatwierdzenie kolejnej zmiany planu zagospodarowania Wydzial Gospodarki Terenami
przestrzennego miasta

7. Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Sekretarz M iasta
Zmiany w budzecie miasta . Skarbnik Miasta

8 Wysokosc podatk6w lokalnych na 20 IOrok Skarbnik Miasta
Zmiany w budzecie miasta Skarbnik Miast

9. Plan pracy Rady i komisj i Rady na 20 I0 rok
Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisje Rady
Zmiany w budzecie miasta Skarbnik Miasta
Zatwierdzenie zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w Wydzial Gospodarki Terenami
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka

Radny Wojciech Kubicki zglosil wniosek aby w planie pracy Rady Miasta w 2009 roku znalazl si~ temat-
sytuacja mieszkaniowa w midcie - proponuj'l,c II pohocze 2009 roku.
Wniosek w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Przewodnicz~ca Komisji Komunalnej Barbara Grzywaczewska przedstawila sprawozdanie
z realizacji planu pracy oraz plan pracy na 2008 rok.

Komisja Komunalna w 2008 roku odbyla 14 posiedzeiJ., w tym 10 posiedzeiJ. do zaopiniowania tematow
obrad Rady oraz 4 posiedzenia zgodnie z planem pracy.
Od miesi'l,ca stycznia do kwietnia Komisja pracowala w niepelnym skladzie z uwagi na odejscie
czlonka komisji Stanislawa Rosiaka, a od miesi'l,ca maja 2008 po wyborach uzupelniaj'l,cych do rady
Miasta juz w 4 osobowym skladzie.
Realizuj'l,c plan pracy Komisja dokonala:
- przegl'l,du obiektow komunalnych,
- przegl'l,du drog lokalnych i osiedlowych w miescie,
- dokonala oceny zieleni miejskiej,
- zapoznala si~ z przebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w miescie,
- dokonala przegl'l,du obiektu komunalnego - nowo utworzonej Spolki "Skladowisko Odpadow"
w Pukininie.
Komisja zapoznala si~ z przebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w miescie i stwierdzila ,ze
obiekty funkcjonuj'l,prawidlowo a zadania komunalne zostaly zrealizowane zgodnie z uchwalonym
budzetem.
Plan pracy Komisji na 2009 rok.
1. Opiniowanie materialow wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie dzialania Komisji
2. Rozpatrywanie spraw wplywaj'l,cych do Komisji i projektow uchwal wynikaj'l,cych

z przedmiotu dzialania Komisji.



3. Wyjazdowe posiedzenie Komisji w celu wykonania oceny drog lokalnych i osiedlowych.
4. Przeglqd i ocena zieleni miejskiej.
5. Funkcjonowanie Skladowiska Odpadow w Pukininie.
6. Gospodarka Mieszkaniowa - przeglqd budynkow socjalnych.
7. Zapoznanie si~ z przebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w midcie.
8. Omowienie projektu budzetu miasta na 2010 rok w zakresie dotyczClcym komisji.
9. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2010 rok i sprawozdanie z pracy Komisji za 2009 r.

Przewodnicz~cy Komisji Bud:ietu Piotr Irla przedstawil sprawozdanie z realizacji planu
pracy Komisji oraz plan pracy Komisji na 2008 rok.

Komisja Budzetu odbyla 10posiedzen do zaopiniowania tematow posiedzen Rady Miasta .
Plan pracy Komisji Budzetu zostal zrealizowany.
Komisja opiniowala materialy wnoszone pod obrady Rady Miasta dotyczClce zakresu
dzialania Komisji.
Dokonala gl~bokiej analizy przedlozonego budzetu na 2009 rok.
Rozpatrywala sprawy zgloszone do Komisji wynikajClce z przedmiotu dzialania komisji .
Na biezClcoanalizowala wnoszone zmiany do budzetu Miasta w roku 2008.
Plan pracy na 2009 rok.
1. Ocena wykonania budzetu miasta za rok 2008
2. Rozpatrywanie biezClcych zmian w budzecie miasta w roku 2009.
3. Wyrazenie opinii w sprawie wykonania budzetu za I polrocze roku 2009.
4. Zapoznanie si~ z wnioskami poszczegolnych Komisji i wypracowanie opinii z zakresie

projektu budzetu na 2010 rok.
5. Wst~pna analiza proj ektu budzetu miasta na 2010 rok.

Omowienie zalozen budzetowych
6. Zaopiniowanie zmian w ukladzie wykonawczym budzetu roku biezClcego.
7. Przyj~cie planu pracy komisji na 2010 rok.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Budzetu za 2009 rok .

Przewodnicz~cy Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego Zbigniew Tuszyriski
przedstawil sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji oraz plan pracy na 2009 rok

Komisja Prawa i PorzCldku Publicznego realizujClcplan pracy na 2008 rok
zatwierdzony przez WysokClRad~ na biezClcodokonywala oceny stanu bezpieczenstwa, ladu
i porzCldku oraz organizacji i zabezpieczenia imprez masowych czy prowadzonych akcji
wplywajClcych na popraw~ bezpieczenstwa publicznego.
W tym zakresie wspoldzialala z KomendClPowiatowCl Policj i, StrazClMiej skq, Miej skCl
KomisjClRozwiClzywania Problemow Alkoholowych.
Komisja pozytywnie ocenia wspolprac~ i dzialania prewencyjne podejmowane przez sluzby
bezpieczenstwa naszego miasta.
W okresie sprawozdawczym odbyla 16 posiedzen , w tym 10 posiedzen w celu opiniowania
materialow na sesj~.
- 6 posiedzen zgodnie z planem pracy w tym:
- dwa posiedzenie wyjazdowe wspolnie z wladzami miasta, przedstawicielem Policji i Strazy Miejskiej
We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele wladz miasta.
Posiedzenia Komisji nie zaw~zaly si~ do punktow przedstawionych w planie pracy na rok 2008,
byly poszerzane 0 nowe wynikajClce z interwencji mieszkancow.
Czlonkowie uczestniczyli w wielu spotkaniach dotyczClcych bezpieczenstwa i porzCldkuw naszym
midcie organizowanych przez rozne podmioty.



Komisja wsluchuj'tc si~ w postulaty, sugestie mieszkanc6w poprzez wnioskowanie miala wplyw
na wiele decyzji dotycz'tcych naszego miasta.
Nie wszystkie wnioski zostaly zrealizowane, ze wzgl~du na ograniczony budzet, cz~s6 zostala
odlozona w czasie.
Komisja Prawa i Porz'tdku Publicznego z pelnym zaangazowaniem zrealizowala plan
pracy na 2008rok.
Plan pracy na 2009 rok.
1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wplywaj'tcych do Komisji oraz projekt6w uchwal

wynikaj'tcych z przedmiotu dzialania Komisji.
2. Informacja 0 dzialalnosci Strazy Miejskiej za rok 2008 - plan pracy i zamierzenia na

rok 2009.
3. Ocena stanu utrzymania czystosci na terenach miejskich obj~tych kontraktami.
4. Informacja 0 planowanych imprezach plenerowych i ich realizacja pod wzgl~dem

porz'tdku i bezpieczenstwa publicznego.
5. Ocena stanu bezpieczenstwa , ladu i porz'tdku w miescie wsp6lnie ze Straz't Miejsk't

i Policj't.
6. Przygotowanie i program akcji bezpieczne wakacje MDK, OSiR i Szkoly.
7. Bezpieczna szkola.

Informacja na temat rozwi'tzywania problem6w zwi'tzanych z uzaleznieniami typu:
narkotyki, alkohol.

8. Sprawozdanie z pracy komisji oraz opracowanie planu pracy na 2010 rok.

Przewodnicz~cy Komisji Oswiaty Leszek Gorecki przedstawil sprawozdanie z realizacji planu
pracy Komisji oraz plan pracy na 2009 rok.

Komisja Oswiaty odbyla 11 posiedzen, w tym 10 do zaopiniowania temat6w posiedzen Rady Miasta.
Wszystkie posiedzenia odbyly si~ w pelnym 100% skladzie.
W ramach planu pracy komisja Oswiaty wykonywala nast~puj'tce czynnosci:
1. Opiniowala materialy wnoszone pod obrady Rady Miasta dotycz'tce zakresu

dzialania komisji Oswiaty.
2. Rozpatrywala sprawy zgloszone do Komisji Oswiaty wynikaj'tce z przedmiotu dzialania

komisji.
3. Dokonala analizy budzetu Miasta za rok 2008 w dzialach dotycz'tcych

oswiaty, sportu i zdrowia.
4. Komisja Oswiaty odbyla dodatkowo jedno posiedzenie w miesi'tcu lipcu.
5. Komisja zapoznala si~ z programem zagospodarowania i wykorzystania obiekt6w

sportowych w sezonie letnim
- Osrodek Sportu i Rekreacji "Tatar"
- Hala sportowa "Milenium"
- Miejski Dom Kultury

6. W miesi'tcu sierpniu na posiedzeniu Komisji Oswiaty omawiano stan
przygotowan plac6wek oswiatowych do rozpocz~cia roku szkolnego 2008/2009.

7. W miesi'tcu pazdzierniku komisja dokonala szczeg610wej analizy w zakresie realizacji
zadan z Programu Profilaktyki i Rozwi'tzywania Problem6w Alkoholowych i uzaleznien
w 2008 roku oraz bezpieczenstwa na terenie Rawy Mazowieckiej.

8. Udzial czlonk6w Komisji w otwarciu nowych obiekt6w sportowych na terenie szk61
podstawowych.

9. Udzial czlonk6w komisji w sesji Rady Miasta /lipiec 2008/ poswiecony dzialalnosci
Rawskich klub6w Sportowych. Zapoznanie si~ z programem pracy poszczeg6lnych klub6w.

Ustalenie wniosk6w do dalszej pracy.



Komisja nie dokonala analizy na temat zakresu opieki zdrowotnej w szkolach i przedszkolach w
roku szkolnym 2008/2009.

Temat ten zostanie przeniesiony na I lub II Kwarta12009 roku.
Plan pracy Komisji na 2009 rok.

1. Opiniowanie materialow wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie dzialania
Komisji.

2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do Komisji i projektow uchwal wynikajqcych
z przedmiotu dzialania Komisji.

3. Monitorowanie szczegolnych osiqgni~c w zakresie nauki, kultury i sportu.
4. Analiza projektu budzetu na 2009 rok w dzialach dotycz'lcych dzialania Komisji.
5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy w mieScie z uwzgl~dnieniem ferii

zimowych oraz zagospodarowanie i wykorzystanie osrodkow sportowych w sezonie letnim:
- Osrodek Sportu i Rekreacji "Tatar"
- Hala sportowa "Milenium"

6. Wykorzystanie bazy dydaktycznej w Szkolach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach.
7. Zebranie informacji na temat zakresu opieki zdrowotnej w szkolach i przedszkolach

w roku szkolnym 2008//2009 oraz poznanie zamierzeiJ. w tym zakresie na rok
2009/2010.

8. Stan przygotowaiJ. placowek oswiatowych do roku szkolnego 2009/2010.
9. Dzialalnosc Miejskiego Domu Kultury w okresie wakacji.
9. Pomoc spoleczna i socjalna w miescie.

10. Sport w miescie - funkcjonowanie i aktywnosc mlodziezy.
Przegl'ld obiektow sportowych oraz zapoznanie si~ z program em zagospodarowania
i wykorzystania obiektow w sezonie letnim:

- Szkola Podstawowa Nr I
- Szkola Podstawowa Nr 2
- Szkola Podstawowa Nr 4

11. Zebranie informacji na temat funkcjonowania klas zerowych przedszkoli w szkolach
podstawowych Nr 2 i Nr 4.

12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji i podj~tych wnioskow w 2009r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka na 2009 rok przedstawila
Pani Malgorzata Rudniak - czlonek komisji rewizyjnej upowazniona przez Przewodnicz'lcego
Komisji Rewizyjnej (na skutek niedyspozycji glosowej).

I kwartal
I.Sprawozdanie z pracy komisji za 2008 rok.
2. Kontrola rozliczeiJ. paliwa przez samochody eksploatowane w Urz~dzie Miasta za rok 2008.
3. Analiza skarg mieszkaiJ.cow zgloszonych do Burmistrza Miasta i Rady w 2008 roku.
4. Analiza wykonania budzetu Miasta za rok 2008.

Opracowanie opinii z wykonania budzetu Miasta za rok 2008.
II kwartal
l.Kontrola realizacji umow na remonty drog na terenie miasta w 2008 roku.
2. Straz Miejska - koszt funkcjonowania.
3. Klub sportowy "GOL" - prawidlowe wykorzystanie dotacji Urz~du Miasta.
4. Przedszkole Nr 2 - koszty funkcjonowania.
III kwartal
l.Kontrola przetargow przeprowadzonych w Urz~dzie Miasta w pierwszym polroczu 2009 r.
2. Wydzial Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej - analiza wykorzystania
wydatkow.



3. Biblioteka Miejska - kontrola finansowa wydatk6w rzeczowych.
4. Kontrola inwestycji budowy boiska sportowego "Orlik".
IV kwartal
I.Kontrola wykonanych inwestycji w Osrodku Sportu i Rekreacji.
2.Kontrola udzielonej pomocy spolecznej (zasilki celowe) przez Miejski Osrodek Pomocy

Spolecznej.
3. Analiza funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury.
4. Realizacja program6w przyj~tych przez Urzqd Miasta za rok 2009.
5. Opracowanie planu pracy na rok 2010.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 20 listopada 2008 r. do 19 grudnia 2008r.
W tym okresie w kazd'l srod~ przyj~tych zostalo 18 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 Zarz'ldem FOSiGW,
- spotkaniu ze Starost'l Rawskim,
- spotkaniu Honorowego Komitetu Budowy Lotniska
- spotkaniu w Sp6ke Rawskich Wodociztg6w i Kanalizacji,
- spotkaniu z Dyrektorem Zakladu Energetycznego L6di - Teren.
- w spotkaniach z przedsi~biorcami (m.in. Logis, , Dakota, Ford Sernice, MIRBUD, Hotel OSSA,

SULO, BONETII, KINGSPAN ).

Radny Wojciech Kubicki zwr6cil si~ z pytaniem jakie S'l zamierzenia Miasta w temacie
likwidowanego Zakladu Centrali Nasiennej przy ulicy Wyzwolenia.
Burmistrz Miasta odpowiadaj'lc przedstawil informacje, ze likwidator oglosil kolejny trzeci
przetarg. Jak nie b~dzie rozstrzygni~ty Miasto zastanowi si~ nad przej~ciem. W jakiej formie to
sprawa do negocjacji, bye moze likwidacja poprzez komunalizacje.

Radny Piotr Kwasniak zwr6cil si~ z propozycja zainstalowania w ulicy Ksi~dza Skorupki przed
przyjsciem dla pieszych progu zwalniaj'lcego.
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski odpowiadaj'lc, zapewnil, ze
zostanie dokonane rozeznanie w tym temacie.

Katarzyna Urbanska Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 1 zabrala glos w imieniu dyrektor6w
plac6wek oswiatowych w miescie aby podzi~kowae Radzie Miasta i Burmistrzowi Miasta za
caloroczn'l bardzo dobq wsp6Iprac~.

Na tym punkcie Przewodnicz'lca Rady Miasta oglosila zakonczenie obrad XXIX Sesji Rady Miasta.
00 30

Sesja trwala od godz. 14 do 17


