
PROTOKOL

Z obrad XXXII Sesji Rady Miasta
Z dnia 25 lutego 2009 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo
14 radnych, Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydzial6w Urz~du Miasta, Kierownicy
jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele zaklad6w pracy oraz organizacji.

Nieobecni radni usprawiedliwieni:
1. Michal Sowik.

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 14 radnych) w
nast~pujqcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porzqdku obrad.
3. Przyj~cie protokol6w z XXX i XXXI Sesji.
4. Przystqpienie do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony przy ulicy Warszawskiej.
5. Przystqpienie do sporzqdzenia zmiany miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wola,
Targowej, Jerozolimskiej, Browarnej, Ksi~dza Skorupki, Parkowej, i Armii Krajowej, Poludniowej,
Piwnej, Jana Chryzostoma Paska, Opoczynskiej, Katowickiej i Ksi~ze Domki.

6. Uchwala w sprawie sprostowania oczywistych bl~d6w pisarskich uchwale nr XXVII217/08 Rady
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulic:
Wladyslawa Reymonta i Targowej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa L6dzkiego z dnia
2 grudnia 2008 r. nr 362 poz. 3176).

7. Zbycie nieruchomosci.
8. Zmiana wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen

kanalizacyjnych dla Rawskich Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na
lata 2009 - 2013.

9. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.
10. Podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6lki Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

11. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok.
12. Powolanie Komisji Statutowej.
13. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
14. Interpelacj e, zapytania.

Protok61 z obrad XXX i XXXI Sesji Rady Miasta zostaly przyj~te wi~kszosciq glos6w.
Glosowalo 14 radnych, za - 11, wstrzymujqcych -3.



Ad 4. Przyst~pienie do sporz~dzenia zmiany miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieekiej, obszar polozony przy uliey Warszawskiej.

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - gl6wny specjalista w Wydziale Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostala
dokonana analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze m. Rawa Mazowiecka.
W tekscie analizy okreslono program prac planistycznych maj'tcych na celu:
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowi'tzuj'tcymi

przeplsaml prawa,
- uwzglt(dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmiant( planu, zgodnych z polityk't rozwoju przestrzennego
okreslon't w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego.
W okresie roku 2008 wplynt(lo szereg wniosk6w 0 zmiant( planu miejscowego, mit(dzy innymi wniosek
dotycz'tcy zmiany przebiegu ulicy dojazdowej oraz przeznaczenia calej dzialki Nr 75, polozonej w
obrt(bie Nr 4 pod zabudowt( uslugow't. Podstawowym kryterium zakwalifikowania wniosku do
dokonania zmiany planu byla:
- zgodnosc wniosku z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
m. Rawy Mazowieckiej,
- wielkosc skutk6w finansowych wywolanych uchwaleniem zmiany planu obci'tzaj'tcych samorz'td miasta
- zgodnosc z zasadami ladu przestrzennego proponowanych zmian i stopien konfliktowosci

wnioskowanego zagospodarowania przestrzeni.
Z uwagi na ustalony w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawa
Mazowiecka, kierunek rozwoju obszaru, promuj'tcy zabudowt( nalezy stwierdzic, ze zmiana planu
miejscowego bt(dzie zgodna z ustaleniami studium.
Podjt(cie zmiany planu bylo uwarunkowane rozstrzygnit(ciem prawa przesylu dla istniej'tcych i
projektowanych sieci wodoci~owych i kanalizacji sanitarnej na dzialce Nr 75. W zwi'tzku z zawarciem
ugody, w tym przedmiocie, aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2009r., jest wskazane dokonanie zmiany
planu wychodz'tcej naprzeciw zamiarom inwestor6w.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaezewska przewodniez~ea komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach gl6wnego specjalisty w Wydziale
Gospodarki Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
przyst'tPienia do sporz'tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszar polozony przy ulicy Warszawskiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dt(bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyst'tPienia do sporz'tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszar polozony przy ulicy Warszawskiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjt(tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Ad 5. Przyst~pienie do sporz~dzenia zmiany miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieekiej, obszary polozone w rejonie ulie: Mszezonowskiej, Zamkowa Wola,
Targowej, Jerozolimskiej, Browarnej, Ksi~dza Skorupki, Parkowej, i Armii Krajowej, Poludniowej
Piwnej, Jana Chryzostoma Paska, Opoezynskiej, Katowiekiej i Ksi~ze Domki.

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - gl6wny specjalista w Wydziale Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.



Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zostala dokonana analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze m. Rawa Mazowiecka.
W tekscie analizy okreslono program prac planistycznych majqcych na celu:
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowiqzujqcymi przepisami prawa,
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z polityk't rozwoju przestrzennego
okreslon't w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego.
W okresie roku 2008 wplyn~lo szereg wniosk6w 0 zmian~ planu miejscowego.
W celu ich rozpatrzenia zostala przygotowana analiza zasadnosci przyst'tPienia do sporzqdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. Podstawowym
kryterium zakwalifikowania wniosk6w do dokonania zmiany planu byla:
- zgodnosc wniosk6w z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego m. Rawy Mazowieckiej,
- wielkosc skutk6w finansowych wywolanych uchwaleniem zmiany planu obci'tzaj'tcych samorz'td

miasta,
- zgodnosc z zasadami ladu przestrzennego proponowanych zmian i stopien konfliktowosci

wnioskowanego zagospodarowania przestrzeni.
Przedlozona informacja 0 dokonanej analizie zasadnosci przyst'tPienia do sporz'tdzenia zmiany planu
miejscowego okreSla podstawowe uwarunkowania i kryteria rozpatrzenia wniosk6w.
Zaklada si~, ze w projekcie zmiany planu:
- zostanie utrzymane na wi~kszosci obszar6w dotychczasowe przeznaczenie terenu pod zabudow~,
- zmienione zostan't niekt6re warunki architektoniczne zabudowy,
- zostan't dostosowane ustalenia zmiany planu do wymog6w Rozporz'tdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

Z uwagi na ustalony w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawa
Mazowiecka, kierunek rozwoju obszaru, promuj'tcy zabudow~ nalezy stwierdzic, ze zmiana planu
miejscowego b~dzie zgodna z ustaleniami studium. Przewidywany zakres zmian nie wywola zwi~kszenia
zobowi'tzan finansowych samorz'tdu zwi'tzanych z realizacj't cel6w publicznych. Dokonanie zmian
warunk6w zagospodarowania wychodzi naprzeciw zamiarom inwestor6w.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach g16wnego specjalista w Wydziale Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst'tPienia
do sporz'tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wola, Targowej,
Jerozolimskiej, Browamej, Ksi~dza Skorupki, Parkowej, i Armii Krajowej, Poludniowej, Piwnej,
Jana Chryzostoma Paska, Opoczynskiej, Katowickiej i Ksi~ze Domki.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyst'tPienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wola,
Targowej, Jerozolimskiej, Browamej, Ksi~dza Skorupki, Parkowej, i Armii Krajowej, Poludniowej,
Piwnej, Jana Chryzostoma Paska, Opoczynskiej, Katowickiej i Ksi~ze Domki.

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



Ad 6. Uehwala w sprawie sprostowania oezywistyeh bl~dow pisarskieh uehwale nr XXVII217/08
Rady Miasta Rawa Mazowieeka z dnia 29 paidziernika 2008 r. w sprawie zmiany miejseowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieekiej, obszar polozony w rejonie
ulie: Wladyslawa Reymonta i Targowej (Dziennik Urz~dowy Wojewodztwa Lodzkiego z dnia
2 grudnia 2008 r. nr 362 poz. 3176).

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - g16wny specjalista w Wydziale Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.
W uchwale Rady Miasta w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej dla obszaru polozonego w rejonie ulicy Wladyslawa Reymonta i
Targowej, wpisano pomylkowo oznaczenia rysunku planu nr ,,96" zamiast nr ,,97".
Zachodzi wiec koniecznosc sprostowania oczywistych bl~d6w pisarskich w tej uchwale.
Sprostowanie w/w bl~d6w nie ma negatywnego wplywu na tresc zmian planu .

.
Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaezewska przewodniez~ea komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach g16wnego specjalisty w Wydziale Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprostowania oczywistych bl~d6w pisarskich uchwale
nr XXVI/217/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 paidziemika 2008 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony
w rejonie ulic: Wladyslawa Reymonta i Targowej.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
sprostowania oczywistych bl~d6w pisarskich uchwale nr XXVI/217/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 paidziemika 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulic: Wladyslawa Reymonta i Targowej (Dzienni
Urz~dowy Wojew6dztwa L6dzkiego z dnia 2 grudnia 2008 r. nr 362 poz. 3176).

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

Temat referowala Bogumila Sitarek Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.
Gmina Rawa Mazowiecka zwr6cila si~ do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 0 sprzedaz
zabudowanej nieruchomosci stanowiqcej wlasnosc miasta Rawa Mazowiecka, polozonej w obr~bie
4 miasta Rawa Mazowiecka przy AI. Konstytucji 3-go Maja, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako
dzialka nr 334/40 pow. 0,1399 ha.
Przedmiotowa nieruchomosc przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowe - jako funkcja podstawowa
i pod tereny uzytecznosci publicznej - jako funkcja uzupelniajqca.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1551 z p6in. zm.) do wylqcznej kompetencji organu stanowiqcego gminy
nalezy podejmowanie uchwal w sprawach majqtkowych gminy, przekraczajqcych zakres zwyklego
zarzqdu, dotyczqcych m.in. zasad nabywania, zbywania i obciqzania nieruchomosci.
Do czasu okres1enia tych zasad w6jt moze dokonywac tych czynnosci wylqcznie za zgodq rady
gmmy.



Sprzedaz w/w nieruchomosci zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami moglaby nastqpic w trybie bezprzetargowym na rzecz
jednostki samorzqdu terytorialnego - Gminy Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem realizacji celu
publicznego tj. rozbudowy istniej'l:.cego budynku siedziby Urz~du Gminy.

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 zbycia
nieruchomosci.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc projektu uchwaly w sprawle
zbycia nieruchomosci.

Uwag do trdci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'l:.glosow. Glosowalo 14 radnych, za - 13,
wstrzymuj'l:.cy - 1.

Ad. 8. Zmiana wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz~dzen wodoci~gowych i urz~dzen
kanalizacyjnych dla Rawskich Wodoci~gow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na
lata 2009 - 2013.

Temat referowal Czeslaw Kierebinski Prezes Rawskich Wodoci~6w i Kanalizacji Sp. zoo.
Powiedzial m.in.
Na postawie "Zalozen do tworzenia wieloletnich plan6w inwestycyjnych Gminy Miasto Rawa
Mazowiecka" przyj~tych przez Rad~ Miejsk'l:.w Rawie Mazowieckiej Uchwal'l:. nr XXIV /185/2000
z dnia 30 czerwca 2000 r. okres obj~ty planem powinien wynosic 5 lat.
Plan podlega weryfikacji pod k'l:.temzmieniaj'l:.cych si~ potrzeb i mozliwosci finansowych oraz
modyfikacji 0 kolejny rok. Projekt planu spelnia wyzej wymienione zasady oraz zawiera niezb~dne
zmiany wynikaj'l:.ce z obecnie znanych potrzeb i uwarunkowan.
W stosunku do dotychczasowego planu w proponowanym planie zamieszczone zostaly zmiany
wynikaj'l:.cez nast~puj'l:.cych powod6w:
Z powodu nie wywi'l:.zania si~ z termin6w umownych przez wykonawc~, to jest nie uzyskania
pozwolen na budow~ na modemizacj~ i rozbudow~ sieci wodoci~owej oraz kanalizacyjnej
(terminy uplyn~ly odpowiednio we wrzesniu 2008 r. i w listopadzie 2008 r.) Sp61ka RA WiK
postanowila odstqpic od um6w oraz zmienic strategi~ realizacji Projektu pn.
"UPORZi\DKOW AN IE GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI RAW A
MAZOWIECKA - FAZA I" i zaplanowac jego realizacj~ w wyzej opisanym zakresie w trybie
"zaprojektuj i wybuduj". Pozwoli to na zlozenie wniosku aplikacyjnego 0 dofinansowanie z
Funduszu Sp6jnosci w naborze w m-cu lutym br.. Powyzsze jest r6wniez powodem op6znienia
rozpocz~cia realizacj i i przesuni~cia zakonczenia zadan do roku 2013.
W projekcie planu nie zostala uj~ta przebudowa sieci wodoci~owych wykonanych z rur
azbestocementowych. Powodem jest brak jednoznacznych zasad post~powania z tymi rurami.
Sprawa jest 0 tyle istotna, ze w przypadku koniecznosci usuni~cia starych rur celem
unieszkodliwienia koszty przedsi~wzi~cia bylyby bardzo wysokie. Z kolei dopuszczane w
niekt6rych opiniach pozostawienie ich w gruncie moze docelowo zdyskwalifikowac odpowiedni
zakres Projektu z przyznania dofinansowania. Nie bez znaczeniajest r6wniez unikni~cie bardzo
wysokiej koncentracji w jednym czasie prac zwi'l:.zanych z renowacj'l:. sieci wodoci~owej oraz
budowq, przebudow'l:.i renowacj'l:.sieci kanalizacyjnej. Wobec powyzszego oraz tego, ze istnieje
obowi'l:.zekusuni~cia wyrob6w zawieraj'l:.cych azbest do roku 2032, odstqpienie w obecnym planie
od tego zadaniajest zasadne. Temat b~dzie na biez'l:.cOmonitorowany przez Sp61k~ i w
sprzyjaj'l:.cychokolicznosciach zostanie wznowiony, najprawdopodobniej po roku 2015.



W zwiqzku ze zmienionymi zasadami obliczania wskainika koncentracji ilosci mieszkanc6w
planowanych do podlqczenia do nowej sieci kanalizacji sanitarnej zmuszeni jestesmy do
ograniczeniajej rozbudowy w ramach Projektu. W tej sytuacji postanowilismy USUll'l.ez zakresu
budow~ kanalizacji sanitarnej w ulicach: Paska, Jezioranskiego i Reymonta. Zaliczenie tych ulic
spowodowaloby obnizenie minimalnego wskainika koncentracji ponizej 120 mieszkanc6w najeden
kilometr sieci i dyskwalifikacj~ Projektu. Zakres ten zostal uj~ty w planie w pozycji odr~bnej
przewidzianej do realizacji w latach 2012-13. Ponadto, w ww. ulicach nie moze bye budowana siee
wodoci~owa, poniewaz wg. obowi'l.zuj'l.cych zasad kwalifikowalnosci wydatk6w obj~tych
dofinansowaniem, mozliwa jest budowa wodoci~u wy1'l.cznie w ulicach gdzie planowana jest
r6wnolegla budowa kanalizacji. W tej sytuacji siee wodoci~ow'l. i kanalizacyjn'l. w ww. ulicach
r6wniez umiescilismy w II-giej Fazie Projektu przewidzianej do realizacji w latach 2012-13, nie
obj~tej na razie dofinansowaniem z Funduszu Sp6jnosci. Nie mozna wykluczye nabor6w wniosk6w
o dofinansowanie w tych latach, poniewaz z niklego obecnie stanu wykorzystywania funduszy
europejskich w okresie programowania 2007-13 mozna wnioskowae, ze w latach 2012-13 pojawi
si~ wiele wolnych srodk6w finansowych do wykorzystania. B~dziemy przygotowywae si~ do
zlozenia dokumentacji aplikacyjnej w stosownym czasie. Tymczasem przewidujemy sfinansowanie
ww. zadan ze srodk6w wlasnych i pozyczki z WFOSiGW. W Fazie II-giej przewidujemy takze
budow~ sieci wodoci~owej i kanalizacyjnej w ul.: Dolna, Asnyka i Zapolskiej.
Celem obnizenia 0 podatek VAT koszt6w budowy kanalizacji deszczowej w ul. Slowackiego i w ul.
Dolna na odcinku pomi~dzy ul. Slowackiego a ul. Katowick'l. zasadnym jest by zadanie to
zrealizowala Sp61ka z udzialem finansowym budzetu miasta i pozyczki z WFOSiGW Lodzi, kt6r'l.
planuje pozyskae i splacae Sp61ka RAWiK z wlasnych srodk6w - pozyskiwanych w latach
nast~pnych z oplat za odprowadzanie w6d opadowych z powierzchni utwardzonych.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodoci~6w i Kanalizacji
oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiana wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urz'l.dzen wodoci~owych i urz'l.dzen kanalizacyjnych dla Rawskich Wodoci~6,
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2009 - 2013.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz'l.dzen wodoci~owych i urz'l.dzen
kanalizacyjnych dla Rawskich Wodoci~6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na
lata 2009 - 2013.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'l. glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 10,
wstrzymuj'l.cych - 4.

Temat referowal Czeslaw Kierebinski Prezes Rawskich Wodoci~6w i Kanalizacji Sp. zoo.
Powiedzial m.in.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu
sciek6w, okreSla spos6b kalkulowania koszt6w i oplat za uslugi swiadczone przez przedsi~biorstwa
wodoci~owo kanalizacyjne oraz tryb zatwierdzania oplat.
Zgodnie z art. 20 ustawy przedsi~biorstwo wodoci~owe okresla taryf~ na 1 rok na podstawie
niezb~dnych przychod6w uwzgl~dniaj'l.c alokacj~ koszt6w dotycz'l.cych poszczeg6lnych grup
odbiorc6w uslug i ujmuje w zestawieniu 0 nazwie taryfa.
Tryb zatwierdzania taryf okreslaj'l.ponizsze przepisy artykulu 24-go ustawy:



1. Taryfy podlegaj'l.zatwierdzeniu w drodze uchwaly rady gminy.
2. Przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem
wejscia taryfw zycie, przedstawia w6jtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek 0 ich
zatwierdzenie.
3. Do wniosku 0 zatwierdzenie taryf przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne dol'l.cza
szczeg610w'l. kalkulacj~ cen i stawek oplat oraz aktualny plan.
4. W6jt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostaly opracowane zgodnie z
przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, 0 kt6rych mowa wart. 20 ust. 4 pkt 1, pod wzgl~dem
celowosci ich ponoszenia.
5. Rada gminy podejmuje uchwal~ 0 zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia zlozenia
wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 2, albo 0 odmowie zatwierdzenia taryf, jezeli zostaly one
sporz'l.dzone niezgodnie z przepisami.
5a. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru niewaznosci uchwaly 0 zatwierdzeniu taryf albo
niestwierdzenia niewaznosci uchwaly 0 odmowie zatwierdzenia taryf, czas obowi'l.zywania
dotychczasowych taryf przedluza si~ 0 90 dni od dnia dor~czenia przedsi~biorstwu wodociqgowo-
kanalizacyjnemu rozstrzygni~cia nadzorczego. Przepis ust: 2 stosuje si~ odpowiednio.
5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru niewaznosci uchwaly 0 odmowie zatwierdzenia taryf,
taryfy zweryfikowane przez w6jta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodz'l. w zycie po uplywie 14
dni od dnia dor~czenia przedsi~biorstwu wodociqgowo-kanalizacyjnemu rozstrzygni~cia
nadzorczego.
6. Rada gminy moze podj'l.c uchwal~ 0 doplacie dlajednej, wybranych lub wszystkich taryfowych
grup odbiorc6w uslug. Doplat~ gmina przekazuje przedsi~biorstwu wodociqgowo-kanalizacyjnemu.
7. Przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne oglasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie
lub w spos6b zwyczajowo przyj~ty w terminie do 7 dni od dnia podj~cia uchwaly, 0 kt6rej mowa w
ust. 1.
8. Jezeli rada gminy nie podejmie uchwaly w terminie, 0 kt6rym mowa w ust. 5, taryfy
zweryfikowane przez w6jta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodz'l. w zycie po uplywie 70 dni od
dnia zlozenia wniosku 0 zatwierdzenie taryf.
9. Przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne oglasza w miejscowej prasie lub w spos6b
zwyczajowo przyj~ty taryfy, 0 kt6rych mowa w ust. 5b lub 8, w terminie co najmniej 7 dni przed
dniem wejscia ich w zycie.
9a. Na uzasadniony wniosek przedsi~biorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze
uchwaly, przedluza czas obowi'l.zywania dotychczasowych taryf, lecz nie dluzej niz 0 1 rok.
9b. W uzasadnieniu wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 9a, zamieszcza si~ w szczeg6lnosci informacje
dotycz'l.ce zakresu swiadczonych uslug oraz warunk6w ekonomicznych uzasadniaj'l.cych
przedluzenie obowi'l.zywania dotychczasowych taryf.
9c. Do wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 9a, nie dol'l.cza si~ szczeg610wej kalkulacji cen i stawek
oplat oraz planu.
10. Taryfy obowi'l.zuj'l. przez 1 rok, z zastrzezeniem ust. 5a, 5b i 9a.

W oparciu 0 przepisy ustawy oraz Rozporz'l.dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie okrdlania taryf, wzoru wniosku 0 zatwierdzanie taryf oraz warunk6w rozliczen
za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w (Dz. U. z 2006 r. ill 127,
poz. 886), Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej opracowaly taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na okres od 01.04.2009 do -
31.03.2010, kt6re wraz z wnioskiem taryfowym przekazuje z posrednictwem Burmistrza Miasta do
zatwierdzenia przez Rad~ Miasta Rawa Mazowiecka w drodze uchwaly.

W przedlozonych taryfach przedsi~biorstwo Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w
Rawie Mazowieckiej proponuje ustalenie nowych stawek oplat za swiadczone uslugi.

W dyskusji glos zabierali:
Slawomir Stefaniak zglosil swoje uwagi w sprawie oplat za odprowadzenie sciek6w opadowych i
roztopowych z powierzchni dachu, powierzchni bitumicznych oraz kostki brukowej.



Wojciech Kubicki zglosil swoje uwagi w sprawie oplat za odprowadzenie sciek6w opadowych i
roztopowych z powierzchni dachu, powierzchni bitumicznych oraz kostki brukowej.
Czym Miasto argumentuje, ze do tej pory pokrywalo koszt odprowadzenia wody z dach6w.
Jak byla procedura obliczania tego podatku, dlaczego od 1 kwietnia, dlaczego od tylko w tym roku
od przedsi~biorstw.
Radny Wojciech Kubicki zaproponowal aby podatek ten wprowadzie od 1 stycznia 2010 roku i dla
wszystkich.

Odpowiadal Prezes Rawskich Wodociag6w i Kanalizacji Czeslaw Kierebinski.
Argumentowal, ze koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej s't duzym obci'tzeniem dla
Przedsi~biorstwa. W tym roku skupilismy si~ na bilansie tych powierzchni dachowych kt6re s't
najbardziej zanieczyszczone. Kolejno b~d't inwentaryzowane budynki i wprowadzany podatek.
Dla gospodarstw domowych b~dzie wprowadzony od przyszlego roku.

Piotr Kwasniak zabieraj'tc glos apelowal aby nie podwyzszae oplat za wod~ i scieki dla
gospodarstw domowych przy tak duzym kryzysie ekonomteznym. Miasto powinno pokrye
zwi~kszone koszty zaopatrzenia w wod~ i odprowadzenie sciek6w, a-cena pOJAlinna po:z;osta€ na
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Bernard Sujka zabieraj'tc glos zwracal uwag~, ze nie powinien bye naliczany podatek od w6d
opadowych. Najbardziej dotknie to budzety mieszkanc6w Sp61dzielni Mieszkaniowej. Przy
dzisiejszym kryzysie mieszkancy nie b~d't w stanie placie tak drogiego czynszu.

Zbigniew Tuszynski zabieraj'tc glos wyrazil swoje uwagi w sprawie pokrycia koszt6w eksploatacji
kanalizacji deszczowej przez Miasto. Nie podziela zdania 0 pokrywaniu zwi~kszonych koszt6w
zaopatrzenia w wod~ i odprowadzenie sciek6w z budzetu Miasta ponad dotychczasowe.
Miasto ma uchwalony budzet i plan inwestycyjny do realizacji, takze dla dobra mieszkanc6w.
Rezygnacja z budowy dr6g czy poprawy nawierzchni nie b~dzie rozwi'tzaniem, np. dla Osiedla Tatar.

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodociag6w i Kanalizacji
oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodociag6w i Kanalizacji
oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci't glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 8,
przeciw - 5, wstrzymuj'tcych - 1.

Nieobecna usprawiedliwiona Malgorzata Rudniak.
Rada liczy 13 radnych.



Ternat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedzial rn.in.
W 2008 roku ze srodk6w budzetowych rniasta zrealizowano budow~ kanalizacji deszczowej w ulicy
Kaczencowej i ulicy R6zanej.
W ubieglyrn roku rniasto przyj~lo urzqdzenia kanalizacji deszczowej w ulicy Slowackiego wybudowane
przez Firrn~ Carrefour.
Miasto Rawa Mazowiecka sarno nie prowadzi eksploatacji urzqdzen kanalizacyjnych, w irnieniu rniasta
realizuje to Sp6lka rawskie Wodociqgi i Kanalizacja, stqd projekt uchwaly w sprawie przekazania
wybudowanych inwestycji na rzecz Sp6lki.
Podwyzsza si~ kapital zakladowy Sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnosciq Rawskie Wodociqgi i
Kanalizacja z siedzibq w Rawie Mazowieckiej 0 kwot~ 556.500 zl, przez ustanowienie 1113 nowych
udzial6w. Nowe udzialy zostanqpokryte wkladern niepieni~znyrn (aportern) w postaci:
1/ Urzqdzen kanalizacji deszczowej w ulicy Slowackiego Iia odcinku od posesji nr 72 do pawilonu
handlowego Carrefour 0 wartosci 249.048,84 zl.

2/ Kanalizacji deszczowej w ulicy Kaczencowej 0 wartosci 192.432,75 zl.
3/ Kanalizacji deszczowej w ulicy R6zanej 0 wartosci 115.043,60 zl.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Kornisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodociqg6w i Kanalizacji
oraz Burrnistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie podwyzszenia kapitalu
zakladowego Sp6lki Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6lki Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

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

Ternat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedzial rn.in.
I. Zmiany w planie dochodow:
1. Dzia1756, rozdzial 75621 - zrnniejsza si~ 0 kwot~ 438 zl. plano wane dochody z udzial6w rniasta
w podatku PIT w 2009 roku. Korekta tajest wynikiern uzyskania inforrnacji z Ministerstwa Finans6w
o wysokosci planowanych udzial6w w podatku przyj~tych do ustawy budzetowej na 2009 rok.

2.Dzia1758 - wprowadza si~ do budzetu zwi~kszenie subwencji oswiatowej w wysokosci 91.347
zl. w zwiqzku z uzyskana informacjq z Ministerstwa Finans6w, kt6rq opracowano w oparciu 0
przyj~tq ustaw~ budzetowq na 2009 rok.

3. Dzia1801, rozdzial80110 - wprowadza si~ do budzetu rniasta dochody w kwocie 1.388.537 zl.
jako dotacj~ z srodk6w Unii Europejskiej na rea1izacj~ projektu edukacyjnego realizowanego w
Gimnazjurn Nr 1 i Nr 2 zgodnie ze zlozonyrni wnioskami i stosownq umowq.
Wnioskodawca postawil sobie za cel wyr6wnanie szans edukacyjnych uczni6w z grup 0
utrudnionym dost~pie do edukacji oraz zmniejszenie r6znic w jakosci uslug edukacyjnych.
Celami szczeg610wymi projektu Sq:
-Zwi~kszenie szansy na zdobycie dobrego zawodu;
-Udzielenie fachowej pomocy odnosnie podj~cia decyzji 0 dalszej sciezce edukacyjnej;



-Wyr6wnywanie szans na dobry start;
-Rozwij anie zainteresowan;
-Rozwijanie poczucia wlasnej wartosci;
-Zapewnienie dzieciom aktywnych i bezpiecznych form sp~dzania wolnego czasu.
Cele projektu s'l.zgodne z·celami strategicznymi, zar6wno na poziomie Unii Europejskiej (SWW
1.3.3.), kraju (NORa Cel strategiczny 2 i 6), regionu (Strategia Rozwoju Wojew6dztwa L6dzkiego
na lata 2007-2020), powiatu (Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego Strategia Rozwoju na
lata 2007-2013 str.36), miasta (Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka str. 16 i 18-20), a
takze z dokumentami strategicznymi szk61 gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka
(Programy Rozwojowe).
Na poziomie Programu Operacyjnego Kapital Ludzki cele zgodne z zalozeniami Dzialania 9.1 oraz
Planem Dzialania na lata 2007-2008.

Projektem zostanie obj~tych 1050 uczni6w ucz~szczaj'l.cych do szk61 gimnazjalnych w Rawie
Mazowieckiej, w wieku od 14-16 lat. Projektem obj~ci zostan'l. wszyscy uczniowie wszystkich
rawskich szk61 gimnazjalnych.
Realizacja projektu stanowi kompleksowy Program Rozwojowy Szk61 Gimnazjalnych i zostala
podzielona na nast~puj'l.ce zadania:
Zadanie 1 Rekrutacja.
Zadanie 2 Promocja - dzialania promocyjne b~d'l.prowadzone przez caly okres trwania
Zadanie 3 Zaj~cia pozalekcyjne - realizowane b~d'l.przez 33 tygodnie czyli, od 09.02.09r. do
31.0 1.10r. i zostan'l. podzielone na nast~puj'l.ce etapy:
Etap 1. Zakup niezb~dnego wyposazenia.
Etap ten obejmuje zakup niezb~dnego sprz~tu, kt6ry b~dzie wykorzystywany podczas zaj~c i
urozmaici lekcje w szkolach obj~tych projektem.
Etap 2. Kluby zainteresowan.
Wszystkie zaj~cia odbywac si~ b~d'l.raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne w kazdej ze szk61.
- Klub Mlodych Artyst6w. W ramach tego Klubu planujemy prowadzenie zaj~c plastycznych,
teatralnych oraz tanecznych. Zakres zaj~c obejmowac b~dzie rozwijanie zdolnosci artystycznych,
poznawanie nowych technik oraz udzial w konkursach.

- Klub Milosnik6w Slowa Pisanego. W ramach Klubu prowadzone b~d'l.dyskusje 0 wybranych
pozycjach z literatury polskiej oraz swiatowej.
- Klub Olimpijczyka. W ramach tego Klubu odbywac si~ b~d'l.zaj~cia z siatk6wki, pilki noznej oraz
zaj~cia szachowe. Uczniowie b~d'l.ksztalcic umiej~tnosci z danej dyscypliny, podnosic sprawnosc
og6ln'\, doskonalic umiej~tnosci spoleczne, takie jak wsp6lpraca i wsp6lzawodnictwo w zespole. W
ramach tego klubu planujemy r6wniez prowadzenie kola szachowego.
- Klub Umysl6w Scislych. W ramach tego Klubu prowadzone b~d'l.zaj~cia dla os6b
zainteresowanych matematyk'l. oraz fizyk'l.. Na zaj~ciach b~d'l.wykorzystywane programy
komputerowe, dodatkowe podr~czniki oraz zbiory zadan.
- Klub Mlodych Podr6znik6w. Celem zaj~c b~dzie wzbudzenie zainteresowania regionem jak
r6wniez nauczenie uczni6w poruszania si~ na terenie. Planowane S'l.wycieczki 0 charakterze
kraj oznawczym.
- Klub ICT (technologia komunikacyjno-informacyjna). Zaj~cia informatyczne obejmowac b~d'l.
rozwijanie umiej~tnosci zastosowania program6w uzytkowych i edukacyjnych oraz nauk~
korzystania z lnternetu jako zr6dla informacji i narz~dzia komunikacji.
- Klub Poliglot6w. Zaj~cia z j~zyka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie b~d'l.rozwijac swoje
umiej~tnosci j~zykowe, poznawac kultur~, zwyczaje i histori~ tych obszar6w.
- Klub Dziennikarski. Uczniowie tworzyc b~d'l.gazetk~ szkoln'\, rozwijac aktywn'l.postaw~
tw6rcz'\, doskonalic umiej~tnosci poslugiwania si~ programami tekstowymi i graficznymi.
Przewidziane S'l.wycieczki do redakcji gazet lokalnych i spotkania z publicystami.



- Klub Mlodego Ekologa. Celem zaj~c jest pobudzanie aktywnosci w dziedzinie poszanowania i
ochrony przyrody. Planowane s't wycieczki do oczyszczalni sciek6w, lasu.
Etap 3 Zaj~cia dydaktyczno-wyr6wnawcze "R6wny start":
Zaj~cia dydaktyczno-wyr6wnawcze prowadzone b~d't z przedmiot6w sprawiaj'tcych uczniom
najwi~cej problem6w. Celem jest wyr6wnanie szans na zdanie egzaminu gimnazjalnego z dobrymi
wynikami. Planujemy zaj~cia z matematyki, chemii, fizyki, j~zyka polskiego orazj~zyka
angielskiego i niemieckiego. Kazde skupiac b~d't grupy 15 osobowe. Po zaj~ciach pozalekcyjnych
uczniom dowozonym zostanie zapewniony transport do domu.
Zadanie 4 Cykl warsztat6w "Zaw6d dla mnie"
Warsztaty te maj't za zadanie pom6c mlodziezy w podejmowaniu decyzji zawodowych i
edukacyjnych. B~d't obejmowaly trening kluczowych umiej~tnosci interpersonalnych,
diagnozowanie swoich ukrytych, nieuswiadomionych zdolnosci oraz zdobycie umiej~tnosci
planowania wlasnej edukacji i drogi zawodowej. Dzialanie to zostalo podzielone na trzy etapy:

Etap 1. "Kim jestem?" - klasa I
Uczen poznaje siebie w aspekcie wyboru zawodu. Poznaje" swoje zainteresowania, uzdolnienia,
temperament, umiej~tnosci, swoje mocne i slabe strony. Zaj~cia odbywac si~ b~d't w
poszczeg6lnych klasach (11 grup po 26 os6b). Dla kazdej grupy planujemy 3 spotkania
warsztatowe.

Etap II. "Kim b~d~?" - klasa II
Uczen zbiera informacje 0 srodowisku pracy, zadaniach, czynnosciach, narz~dziach pracy,
stanowiskach, mozliwosciach zatrudnienia, itp. Zaj~cia odbywac si~ b~d't w poszczeg6lnych
klasach (10 grup po 26 os6b). Dla kaZdej grupy planujemy 2 spotkania warsztatowe. Planujemy
r6wniez spotkania z przedstawicielami r6znych zawod6w, z pracownikami PUP oraz wycieczki do
zaklad6w pracy.

Etap III. "Moje mozliwosci" - klasa III
Uczen poznaje system edukacji, typy szk61, zasady przyj~c do szk61 ponadpodstawowych. Uczy si~
planowac i organizowac, zgodnie z wlasn't decyzj't zawodow't, realizacj~ zamierzonego celu. Uczen
uczy si~ aktywnosci, pozytywnego myslenia w aspekcie okrdlenia przyszlej drogi zawodowej i
zyciowej. Zaj~cia odbywac b~d't si~ w poszczeg6lnych klasach (11 grup po 26 os6b). Dla kazdej
grupy planujemy 3 spotkania warsztatowe. Dodatkowo odb~d't si~ spotkania z dyrektorami szk61
ponadgimnazjalnych oraz wycieczki do tychze plac6wek oswiatowych.

W ramach zaj~c z doradztwa zawodowego utworzony zostanie Szkolny Osrodek Kariery (Etap IV),
kt6rego celem b~dzie przygotowanie uczni6w do planowania sciezki kariery zawodowej. Osrodek
b~dzie czynny 4 razy w tygodniu przez 2 godziny. Swoim dzialaniem b~dzie obejmowal wszystkich
uczni6w szkoly. B~d't realizowane zaj~cia warsztatowe, prowadzone indywidualnie doradztwo, z
wykorzystaniem programu e-SZOK.
Zadanie 5 Wycieczki jednodniowe
W ramach projektu Wnioskodawca planuje r6wniez zorganizowanie trzech wycieczek
jednodniowych (np. do Lodzi, Warszawy, Rogowa). KaZdy uczestnik b~dzie mial mozliwosc
wzi~cia udzialu w tych wycieczkach, kt6re wst~pnie zaplanowane s't na luty, marzec, kwiecien,
maj, czerwiec, wrzesien, pazdziemik, listopad, grudzien. Wycieczki edukacyjne (w tym teatr,
muzeum, palmiamia, basen itd.) wzbogacaj't zar6wno metodycznie jak i organizacyjnie proces
dydaktyczny, dlatego w srodowisku pedagogicznym uwazane s't za bardzo istotny element
nowoczesnego systemu oswiaty. Planujemy wyjazdy, kt6re pozwol't uczniom poznac dobra kultury,
histori~ regionu czy pomniki przyrody. Ich charakter b~dzie okreslany wedlug biez'tcych potrzeb.
Warto zauwazyc, ze w przypadku niekt6rych dzieci b~dzie to jedyna mozliwosc uczestnictwa w
wycieczkach mi~dzy innymi z powod6w finansowych.



Zadanie 6 Festiwal Wiedzy
Organizacja Festiwalu Wiedzy przewidzianajest na styczen 2010 roku.
Odb~dzie si~ on w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Na Festiwalu zaprezentowany
zostanie dorobek projektu poczynaj'l.c od pokaz6w tanecznych, przedstawien teatralnych, zawod6w
sportowych, a koncz'l.c na prezentacji prac plastycznych czy osiqgni~c naukowych. Planujemy
r6wniez wyr6Znic uczni6w, kt6rzy poczynili post~py w nauce dzi~ki zaj~ciom wyr6wnawczym.
Festiwal zakonczy si~ podsumowaniem i wr~czeniem dyplom6w.
Zadanie 7 Zarz'l.dzanie projektem

Dzia1801, rozdzial80110 - wprowadza si~ do planu wydatk6w srodki pochodzqce z Unii
Europejskiej na realizacj~ projektu w Gimnazjach miejskich - kwota 1.388. 537 z1.
Dzial900.
Dokonuje si~ przeniesienia cz~sci srodk6w planowanych na realizacj~ zadania dotyczqcego budowy
kanalizacji deszczowej osiedla Tatar wraz z kolektorem w ulicy Slowackiego i oczyszczalni'l. w
kwocie 500.000 z1. na wydatki dotycz'l.ce wniesienia wkladu pieni~znego do Sp6lki Rawskie
Wodociqgi i Kanalizacja. Gl6wne zadanie b~dzie realizowala Sp6lka.
Sp6lka miejska wyst'l.Pi r6wniez 0 uzyskanie na to zadanie pozyczki z WFOSiGW w Lodzi.
Urz'l.d Miasta b~dzie realizowal z tego zadaniajedynie fragmenty kanalizacji deszczowej, kt6re S'l.
niezb~dne do prawidlowego wykonania odwodnienia ul.Prusa i Zeromskiego.
Planowana kwota srodk6w na ten cel w budzecie miasta to 820.000 z1.
Dzial 926, rozdzial 92601 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 10.000 z1. dotacj~ celow'l. - inwestycyjn'l. dla
OSiR na wykonanie prac adaptacyjnych dw6ch pomieszczen z nieczynnymi natryskami w hali
sportowej Tatar na pomieszczenia biurowe, kt6re b~d'l.udost~pnione na potrzeby "menadzera
projektu" , kt6ry b~dzie zatrudniony przy budowie krytej plywalni.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany budzetu na 2009 rok.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu na 2009 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska poinformowala, ze zachodzi koniecznosc uaktualnienia
i dostosowania do przepis6w ustawy samorz'l.dowej Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.

W tym celu niezb~dna b~dzie powolanie doraznej Komisji Statutowej kt6ra zajmie si~ opracowanie zmian
w Statucie Miasta i przedlozy swoje propozycje Radzie. Nie jest to pilna sprawa, komisja b~dzie miala du~
czasu aby opracowac propozycje Statutu Miasta.

Radny Zbigniew Tuszynski zglosil kandydatur~ radnego Wojciecha Kubickiego.
Rady Wojciech Kubicki wyrazil zgod~.



Radny Bernard Sujka zglosil kandydatur~ radnego Zbigniewa Tuszynskiego.
Radny Zbigniew Tuszynski wyrazil zgod~.

Radny Leszek G6recki zglosil kandydatur~ radnego Piotra Kwasniaka ..
Rady Piotr Kwasniak wyrazil zgod~.

Radny Marian Janowski zglosil kandydatur~ radnego Piotra Irly.
Rady Piotr Irla wyrazil zgod~.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska poddala pod glosowanie zaproponowany sklad doraznej
Komisj i Statutowej.
Zaproponowany sklad Komisji Statutowej w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie.
Glosowalo 13 radnych.

Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
powolania komisji Statutowej.

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

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 22 stycznia 2009 r. do 25 lutego 2009r.
W tym okresie w kazd'l:.srod~ przyj~tych zostalo 28 interesant6w,
W dniach 26 stycznia do 3 lute go Burmistrz przebywal na urlopie wypoczynkowym. ( 7 dni)
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydzial lub zamiana, pomoc dla os6b
niepelnosprawnych, praca, pomoc spoleczna, targowisko.

W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z Prezesem FOSiGW,
- spotkaniu ze Starost'l:.Rawskim,
- podsumowaniu wynik6w za 2008 rok Policji,
- przekazaniu sprz~tu dla Szpitala Sw. Ducha,
- spotkaniu zorganizowanym z okazji 70 lecia sportowca - Wojciecha Zembowicza,
- spotkaniu w Sp6ke Rawskich Wodoci~6w i Kanalizacji,
- spotkaniu z konserwatorem zabytk6w,
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. LOGIS , DAKOTA, TABO, FORD SERVICE,
MIRBUD, HOTEL OSSA, SULO, BONETII, KINGSPAN ).

Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc wyroku Naczelnego S'l:.du
Administracyjnego w Warszawie ze skargi kasacyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka od wyroku
Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi w sprawie ze skargi Wojewody L6dzkiego na uchwal~
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2007 roku w przedmiocie odwolania i powolania
zast~pcy kierownika urz~du stanu cywilnego. S'l:.doddalil kasacj~.



Radny Slawomir Stefaniak zwr6cil si~ z pytaniem, kiedy b~d'tnowe inwestycje w telewizji kablowej.
Multimedia nie wywi¥uj't si~ ze swych obietnic. Miala bye prowadzona kabl6wka w ulicy 1 Maja,
Skierniewickiej. Do dzisiaj nic si~ nie dzieje. Bye moze nalezy zmienie operatora.
Radny Edward Mazurek przedstawil swoja informacj~jak nie rzetelnajest firma Multimedia.
Interweniowal kilkanascie razy w sprawie braku kanalu "TV Sport". Przedstawil dowody potwierdzaj'tce
interwencje. Nie uzyskal zadnych konkretnych odpowiedzi.

Radny Slawomir Stefaniak zabieraj'tc glos zwr6cil si~ z prosb't 0 wsparcie finansowe Stowarzyszenia
Wychowank6w Gimnazjum i Liceum Og6lnoksztalc'tcego w Rawie Mazowieckiej na realizacj~ zadail
w ramach konkurs6w dla organizacji pozytku publicznego.

Burmistrz Miasta odpowiadaj'tc zapewnil, ze w przyszlym roku budzetowym wniosek b~dzie na pewno
rozpatrzony. W roku biez'tcym srodki na zadania w ramach konkurs6w dla organizacji pozytku publicznego
zostaly rozdysponowane.

Na tym punkcie Przewodnicz'tca Rady Miasta oglosila zakoilczenie obrad XXXII Sesji Rady Miasta.
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