
PROTOKOL

Z obrad XXX Sesji Rady Miasta
Z dnia 21 stycznia 2009 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 Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porzqdek.
Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy Squwagi do przedlozonego porzqdku obrad.
Uwag ani wniosk6w nie bylo.

Porzqdek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie (glosowalo 15 radnych) w
nast~pujqcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porzqdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Wyrazenie opinii dotyczqcej zmiany granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Wystqpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji 0 dokonaniu zmiany

granic Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Wyrazenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci.
7. Ustanowienie sluzebnosci przesylu.
8. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.
9. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok.

1o. Przyj~cie uchwaly w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta.
11. Informacja 0 zawartych umowach cywilno-prawnych za IV kwartal 2008 roku.
12. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
13. Interpelacje, zapytania.
14. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XXIX Sesji Rady Miasta zostaly przyj~te wi~kszosciq glos6w.
Glosowalo 15 radnych, za-13, wstrzymujqcych -2.

Ad 4. Wyrazenie opinii dotycz~cej zmiany granic administracyjnych Miasta Rawa
Mazowiecka.
Temat referowala naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.
Miasto Rawa Mazowiecka podj~la starania zmierzajqce do zmiany granic administracyjnych
polegajqcej na wlqczeniu w granice miasta cz~sc obszaru Gminy Rawa Mazowiecka obejmujqcego
dzialki oznaczone numerami: 815/2, 816, 817, 818, 819, 833 i 8340 lqcznej powierzchni 41,57 ha
polozone w obr~bie Boguszyce.



Zgodnie z podj<rt'tprzez Rad<rMiasta Rawa Mazowiecka uchwal't Nr XXVI/222/08 z dnia
29 pazdziernika 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych przeprowadzono
konsultacje na terenie mia~ta Rawa Mazowiecka, kt6re odbyly si<rw dniach
od 5 do 7 stycznia 2009 r. Uprawnionych do glosowania bylo 14740 mieszkanc6w.
W konsultacjach wzi<rloudzial 170 os6b, z czego 169 os6b wypowiedzialo si<rpozytywnie
za proponowan't zmian't granic Miasta Rawa Mazowiecka, natomiast 1 osoba wstrzymala si<r
od glosu.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wyrazenia
opinii dotycz'tcej zmiany granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D<rbskaprzedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie
wyrazenia opinii dotycz'tcej zmiany granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj<rtajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 5. Wyst~pienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnftrznych i Administracji 0 dokonaniu
zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowala naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedziala m.in.
Zgodnie z procedur't dotycz'tc't zmiany granic Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, 0 kt6r't
wniosla Rada Miasta na podstawie uchwaly Nr XXVI/222/08 z dnia 29 pazdziernika 2008 r.
przeprowadzone zostaly wszystkie czynnosci prawne oraz zgromadzono komplet
dokument6w umozliwiaj'tcych wystqpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewn<rtrznych i
Administracji 0 zmian<rgranic.
W zwi'tzku z powyzszym uchwala w proponowanym brzmieniujest uzasadniona.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wystqpienia
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewn<rtrznych i Administracji 0 dokonaniu zmiany granic Miasta
Rawa Mazowiecka.

Opinif Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski
przewodnicz~cy komisji.
Komisja Prawa i Porz'tdku Publicznego po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu
Gospodarki Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
wystqpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewn<rtrznych i Administracji 0 dokonaniu zmiany
granic Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D<rbskaprzedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wystqpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewn<rtrznych i Administracji 0 dokonaniu zmiany
granic 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.
Przedmiotem projektu uchwaly jest dokonanie na rzecz Skarbu Panstwa darowizny
nieruchomosci, stanowiqcej wlasnosc Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, polozonej w obr~bie
2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej w ewidencji gruntow
jako dzialka nr 62/2 0 pow. 0,0148 ha. Przedmiotowa nieruchomosc przeznaczonajest
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka pod
tereny komunikacji ulica glowna ruchu przyspieszonego.
Decyzj't Wojewody Lodzkiego z dnia 24lipca 2003 r. Znak: DG.Sk.III.7111.S.16.AS/02
Nr 17/2003 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad oddzial w Lodzi pozwolenia na budow~ obwodnicy w Rawie
Mazowieckiej
Nieruchomosc b~d'tca przedmiotem darowizny znajduje si~ w ci~u drogi krajowej nr 72
(teren obwodnicy) w zwi'tzku z czym uregulowanie stanu prawnego pomi~dzy Gmin't
Miastem Rawa Mazowiecka a Skarbem Panstwa jest w pelni uzasadnione.

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 wyrazenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w spraWle
wyrazenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci.

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

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

Przedmiotem projektu uchwaly jest ustanowienie sluzebnosci przesylu na nieruchomosciach
stanowi'tcych wlasnosc Gminy Miasta Rawa Mazowiecka oznaczonychjako dzialki 0
numerach ewidencyjnych:

- nr 20411 0 pow. 0,2063 ha, polozonej w obr~bie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.
Mszczonowskiej,

- nr 55 0 pow. 0,4290 ha, polozonej w obr~bie 3 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Bialej
- nr56 0 pow. 0,4833 ha, polozonej w obr~bie 3 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Bialej
- nr 580 pow. 0,4309 ha, polozonej w obr~bie 3 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Bialej
- nr 60 0 pow. 0,4322 ha, polozonej w obr~bie 3 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Bialej
- nr 26811 0 pow. 0,2499 ha, polozonej w obr~bie 3 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.

Zamkowa Wola



- nr 43 0 pow. 0,0528 ha, polozonej w obr~bie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.
Lowickiej

- nr 51 0 pow. 1,2340 ha, polozonej w obr~bie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.
Parkowej

- nr 499/20 pow. 0,7123 ha, polozonej w obr~bie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.
Solidarnosci

- nr 500/5 0 pow. 0,8970 ha, polozonej w obr~bie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.
Solidarnosci

- nr 504/60 pow. 0,3571 ha, polozonej w obr~bie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.
Solidarnosci

- nr 400 pow. 3,3799 ha, polozonej w obr~bie 5 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.
Jezioranskiego

na rzecz przedsi~biorcy: Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp6lka z 0.0. z siedzib't w
Rawie Mazowieckiej przy ul. Slowackiego 70, polegaj'tc't na prawie budowy i eksploatacji
sieci wodociqgowej.

Ustanowienie sluzebnosci nast~puje na rzecz przedsi~biorcy - jednoosobowej Sp6lki
Miasta Rawa Mazowiecka Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp6lka z 0.0. z siedzib't w
Rawie Mazowieckiej przy ul. Slowackiego 70 w zwi'tzku z realizacj't programu
"Uporz'tdkowanie gospodarki wodno sciekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka faza I" .

Trasy przebiegu sieci wodociqgowej zostan't scisle okreslone 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 oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustanowienia
sluzebnosci przesylu.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc projektu uchwaly w spraWle
ustanowienia sluzebnosci przesylu.

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

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Stosownie do art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych
Rada Miasta ustala stawki dotacji przedmiotowych na dany rok budzetowy dla zaklad6w
budzetowych. W przypadku naszego Miasta dotacje przedmiotowe S't udzielane z budzetu
miasta dla Osrodkowi Sportu i Rekreacji na pokrycie koszt6w utrzymania 1 ha zbiornika
wodnego Dolna wraz z terenem przyleglym do lustra wody, dotacja przedmiotowa do
koszt6w utrzymania 1 m 2 hali sportowej OSiR dzialaj'tcej przy ul. Tatar wykorzystywanej
gl6wnie na zaj~cia sportowe i rekreacyjne dzieci i mlodziezy oraz dotacja do koszt6w
utrzymania stadionu miejskiego wraz z terenem przyleglym.
W budzecie miasta na 2009 roku jest zaplanowana dotacja na te cele w kwocie l'tcznej
609.000 zL, kt6ra zabezpiecza potrzeby finansowe wynikaj'tce z projektu uchwaly:
1 ) do 195 zL miesi~cznie do koszt6w utrzymania 1 ha powierzchni zalewu zbiornika
wodnego DOLNA obejmuj'tcej powierzchni~ lustra wodnego wraz z przyleglym terenem,



2) do 24,45 z1.miesi~cznie do kosztow utrzymania 1 m 2 powierzchni uzytkowej hali
sportowej przy ul. Tatar 1 A wykorzystywanej na swiadczenie uslug w zakresie szkolenia
sportowego i rekreacji,

3) do 2,06 z1.miesi~cznie do kosztow utrzymania 1 m 2 powierzchni uzytkowej boisk
stadionu miejskiego wraz terenem przyleglym, wykorzystywanych na swiadczenie uslug
w zakresie szkolenia sportowego i rekreacji.

Opini~ Kornisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy kornisji.
Komisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawle
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.

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

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy zmiany w uchwale budzetowej na 2009 rok w nast~pujqcym
zakresie:
I.Zrniany w planie wydatk6w budzetu.
Projekt uchwaly dotyczy tylko zmian w planie nakladow na realizacj~ inwestycji:
DZIAL 758, rozdzia175818 - zmniejszenie 0 kwot~ 130.000 z1. rezerw~ ogolnq budzetu na
2009 rok.
DZIAL 801- OSWIATA I WYCHOWANIE - rozdzia180l04 -zwi~kszenie 0 kwot~ 25.000
z1.wydatkow na przedszkola miejskie z przeznaczeniem tej kwoty na dotacj~ z budzetu dla
niepublicznego przedszkola w Rawie Mazowieckiej.
DZIAL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
Rozdzial 90095 - pozostala dzialalnosc
1. Budowa sieci wodociqgowej w ul. Skierniewickiej
Plan - 60.000 zl
Zwi~kszenie - 113.000 zl
Plan po zmianach - 173.000 zl
W zwiqzku z tym, iz Zarzqd Drog Wojewodzkich zamierza w okresie wiosennym rozPOCZqC
budow~ chodnika po obydwu stronach ulicy Skierniewickiej, zachodzi pilna koniecznosc
wybudowania brakujqcego tamjeszcze wodociqgu, ale rowniez po obydwu stronach ulicy
Skierniewickiej , a nie jak p1anowano wczdniej tylko jedna strona podobnie jak chodnik.
Brakujqce srodki na ten ce1pochodzqz oszcz~dnosci uzyskanych po rozstrzygni~tym
przetargu na remont stropu w SP Nr 1.



DZIAL 926- KULTURAFIZYCZNA I SPORT.
Rozdzial 92601 - obiekty sportowe.
Zwi~ksza si~ 0 kwot~ 105.pOO z1, planowan<t dotacj~ dla OSIR na zakup pomost6w
plywaj<tcych. W wyniku dokonanego rozpoznania rynku ofert pomost6w wynika, ze
rozbieznose cenowa urz<tdzen jest od 80.000 z1, do 175.000 z1, zabezpieczenie wyzszej kwoty
wydatk6w na ten cel pozwoli na wyb6r najlepszych urz<tdzen spelniaj<tcych warunki
bezpieczenstwa oraz wysok<tjakose material6w i wykonania.
Srodki na zwi~kszenie wydatk6w pochodz<t z rezerwy og6lnej budzetu.

Opini~ Komisji Budietu 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 2009 rok.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu na 2009 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Ad 10. Przyj~cie uchwaly w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza
Miasta.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska uzasadniaj<tc projekt uchwaly
powiedziala m.in.
Zgodnie z tresci<tprzepisu art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marc a 1990 roku 0 samorz<tdzie
gminnym do wyl<tcznej kompetencji organu stanowi<tcego gminy nalezy m.in. ustalenie
wynagrodzenia burmistrza.
Przepis ten koresponduje z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach
samorz<tdowych. Przepis stanowi, iz czynnosci z zakresu prawa pracy wobec burmistrza
zwi<tzane z nawi<tzaniem i rozwi<tzaniem stosunku pracy, wykonuje przewodnicz<tcy rady
gminy, a pozostale czynnosci - wyznaczona przez burmistrza osoba zast~puj<tca lub sekretarz
gminy, z tym ,ze wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy, w drodze uchwaly.
W poj~ciu wynagrodzenia miesci si~ niew<ttpliwie dodatkowe wynagrodzenie roczne
przyznawane pracownikom sfery budzetowej na podstawie przepis6w ustawy
z dnia 12 grudnia 1997 roku 0 dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownik6w

jednostek sfery budzetowej.
W tym stanie rzeczy nalezy uznae, iz organem wlasciwym do przyznawania Burmistrzowi
Miasta Rawa Mazowiecka dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2008 rok jest Rada Miasta Rawa Mazowiecka.

Opini~ Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
Burmistrza Miasta.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta.

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



Sprawozdanie zawieralo oJp-es :
1/ od pazdziernika 2008 r do 31 grudnia 2008 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 114 umow, z czego:
- 2 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 6 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 1 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- I w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- 4 w Gimnazjum Nr 1
- 2 w Gimnazjum Nr 2
- 4 w Miejskim Domu Kultury,
- 2 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 5 w Muzeum Ziemi Rawskiej,
- 16 w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej,
- 11 w Osrodku Sportu i Rekreacji,
- 60 w Urz~dzie Miasta

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz Goraj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 20 grudnia 2008 r. do 21 stycznia 2009r.
W tym okresie w kazd't srod~ przyj~tych zostalo 12 interesantow,
Jeden dzien Burmistrz przebywal na urlopie.
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydzial lub zamiana, pomoc dla osob
niepelnosprawnych, praca, pomoc spoleczna, targowisko.
W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z Prezesem FOSiGW,
- spotkaniu ze Starost't Rawskim,
- spotkaniu Zwi'tzku Miasta Polskich,
- spotkaniu w Spoke Rawskich Wodoci~ow i Kanalizacji,
- spotkaniu z konserwatorem zabytkow,
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. LOGIS , DAKOTA, TABO, FORD SERVICE,
MIRBUD, HOTEL OSSA, SULO, BONETII, KINGSPAN ).

Radny Michal Sowik zwrocil si~ z pytaniem ile jest osob bezdomnych w miescie, czy Burmistrz
posiada taka wiedz~.
Burmistrz Miasta odpowiadaj'tc wyjasnial, ze liczba bezdomnychjest trudna do ustalenia.
W domu dla bezdomnych na ulicy Mszczonowskiej jest szesc miejsc, S't wolne miejsca, aby zamieszkac
w tym domu S't do spelnienia warunki, ktorych bezdomni nie chc't spelniac co pozbawia ich noc1egu.
Glowny problem to alkohol.


