
PROTOKOL

Z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta
Z dnia 25 marca 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. Malgorzata Rudniak

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 S'l uwagi do przedlozonego porz'ldku obrad.
Uwag ani wniosk6w nie bylo.
Porz'ldek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie (glosowalo 14 radnych) w
nast~puj'lcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porz'ldku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z Sesji.
4. Wydzierzawienie nieruchomosci miejskiej, polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka

w rejonie ulicy Murarskiej.
5. Wydzierzawienie cz~sci nieruchomosci miejskich polozonych na terenie miasta Rawa

Mazowiecka.
6. Zamiana nieruchomosci w rejonie ulicy Osada Dolna w Rawie Mazowieckiej.
7. Sprzedaz nieruchomosci przy ulicy Kolejowej w Rawie Mazowieckiej.
8. Ustanowienie sluzebnosci przesylu
9. Przystqpienie do sporz'ldzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony przy ulicy Aleja Konstytucji 3 Maja i Kosciuszki
oraz przy ulicy Tatar.

10. Wprowadzenie stalego zakazu spozywania alkoholu na okreslonych obszarach miasta Rawa
Mazowiecka.

11. Ustalenie najnizszego wynagrodzenia zasadniczego wI kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracownik6w Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie
Mazowieckiej.

12. Ustalenie najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego administracji i obslugi szk61 i plac6wek oswiatowych prowadzonych przez Miasto
Rawa Mazowiecka.

13. Uchwalenie regulaminu okreslaj'lcego wysokosc i szczeg6lowe warunki przyznawania dodatk6w
za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg6lowy spos6b obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych zast~pstw oraz wysokosc i
warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia wynikaj'lcych ze stosunku pracy,
dla kt6rych organem prowadz'lcym jest miasto Rawa Mazowiecka.



14. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2008-2014.

15. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok.
16. Utworzenie dodatkowego obwodu glosowania w mieScie Rawa Mazowiecka
17. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakoitczenie obrad.

Protok61 z obrad XXXII Sesji Rady Miasta zostaly przyj~te wi~kszosci'l glos6w.
Glosowalo 14 radnych, za - 13, wstrzymuj'lcych -1.

Ad 4. Wydzieri:awienie nieruchomosci miejskiej, polozonej na terenie miasta Rawa
Mazowiecka w rejonie uHcy Murarskiej.

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

Przedmiotem projektu uchwaly jest wyrazenie zgody przez Rad~ Miasta na wydzierzawienie
na czas nieoznaczony nieruchomosci miejskiej, oznaczonej w ewidencji grunt6w obr~b 1 ill

321/20 powierzchni 997 m2, polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulicy
Murarskiej.
Uzyskanie takiej zgody wymaga przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz'ldzie gminnym. Przepis ten stanowi, iz do wy1'lcznej wlasciwosci rady gminy nalezy
podejmowanie uchwal w sprawach maj'ltkowych gminy, przekraczaj'lcych zakres zwyklego zarz'ldu,
dotycz'lcych zasad nabywania, zbywania i obci'lzania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dluzszy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony. Do czasu okreslenia
tych zasad Burmistrz moze dokonywac tych czynnosci wy1'lcznie za zgod'l rady gminy.
Z uwagi na fakt, iz w miescie Rawa Mazowiecka nie funkcjonuje uchwala w sprawie zasad, 0 kt6rych
mowa wyzej - wydzierzawienie nieruchomosci b~d'lcej przedmiotem uchwaly wymaga zgody Rady.
Wydzierzawienie przedmiotowej nieruchomosci nastqpi w drodze przetargu.

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 wydzierzawienia
nieruchomosci miejskiej, polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulicy Murarskiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wydzierzawienia nieruchomosci miejskiej, polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w rejonie
ulicy Murarskiej.

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

Ad 5. Wydzieri:awienie cz~sci nieruchomosci miejskich polozonych na terenie miasta Rawa
Mazowiecka.

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



Przedmiotem projektu uchwaly jest wyrazenie zgody przez Rad<tMiasta na wydzierzawienie na
czas nieoznaczony cz<tscinieruchomosci miejskich 0 powierzchni 2 m2 kazda, stanowiqce ogolnq
powierzchni<t 6 m2

, polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonych wewidencji
gruntow obr<tb 1 ill 321/4 polozonej przy ulicy Kolejowej i ulicy Murarskiej, obr<tb4 ill 439 polozonej
przy AI. Konstytucji 3 Maja i ulicy Krakowskiej i ill 785/7 polozonej przy ulicy Przemyslowej.
Uzyskanie takiej zgody wymaga przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym. Przepis ten stanowi, iz do wylqcznej wlasciwosci rady gminy nalezy
podejmowanie uchwal w sprawach maj'l.tkowych gminy, przekraczaj'l.cych zakres zwyklego
zarz'l.du, dotycz'l.cych zasad nabywania, zbywania i obci'l.zania nieruchomosci oraz ich
wydzierzawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dluzszy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Do czasu okreslenia tych zasad Burmistrza moze dokonywac tych czynnosci wy1'l.cznie za zgod'l. rady
gminy. Z uwagi na fakt, iz w miescie Rawa Mazowiecka nie funkcjonuje uchwala w sprawie zasad,
o ktorych mowa wyzej - wydzierzawienie nieruchomosci b<td'l.cejprzedmiotem uchwaly wymaga
zgody Rady.
Wydzierzawienie przedmiotowej nieruchomosci nast'lPi w drodze przetargu .

•
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 wydzierzawienia
cz<tscinieruchomosci miejskiej, polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D<tbskaprzedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wydzierzawienia cz<tsci nieruchomosci miejskiej, polozonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj<ttajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Temat referowala Bogumila Sitarek Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest zamiana nieruchomosci miejskiej, polozonej w obr<tbie 6
miasta Rawa Mazowiecka przy ui. Osada Dolna, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka
ill 72/3 0 pow. 1,8825 ha, na s'l.siednie nieruchomosci stanowi'l.ce wlasnosc osob fizycznych,
polozone w obr<tbie 6 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczone numerami: 70/4, 71/4, 73/4, 70/3,
71/5 0 l'l.cznej pow. 1,8825 ha.
Zamian'l.nieruchomosci zainteresowani S'l.wlasciciele dzialek ill 70/4,71/4,73/4,70/3,71/5 w
wyniku, czego po zamianie uzyskaj'l.l'l.czn'l. scalon'l. nieruchomosc ze swoj'l. dzialk'l. zabudowan'l.
ill 73/30 pow. 1,7276 ha. Z tytulu zamiany Miasto b<tdziewlascicielem dzialek ill 70/4,71/4,
73/4 0 l'l.cznej powierzchni 0,0416 ha, ktore b<td'l.przeznaczone pod poszerzenie drogi publicznej
- ulicy Osada Dolna oraz ill 70/3 i 71/5 0 l'l.cznej pow. 1,8409 ha z dost<tpnosci'l. do ulicy Osada
Dolna oraz projektowanej drogi wojewodzkiej wzdluz drogi ekspresowej Warszawa - Wroclaw.
W wyniku zamiany nieruchomosci 0 tych samych powierzchniach nie b<tdzie rozliczeil
finansowych.
Wobec powyzszego zamiana wskazanych nieruchomosci jest uzasadniona.

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 zamiany
nieruchomosci w rejonie ulicy Osada Dolna w Rawie Mazowieckiej.



Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc projektu uchwaly w SpraWle
zamiany nieruchomosci w rejonie ulicy Osada Dolna w Rawie Mazowieckiej.

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

Temat referowala Bogumila Sitarek Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest sprzedaz nieruchomosci miejskiej, polozonej w obr~bie 1
miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Kolejowej, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka
nr 321/4 0 pow. 0,5749 ha.
Sprzedaz przedmiotowej dzialki przyczyni si~ do jej uporz'tdkowania, a takze prawidlowego
zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, z kt6rego wynika,
ze obszar ten przeznaczony jest pod zabudow~ uslugow't oraz parking og61nodost~pny.
Sprzedaz w/w nieruchomosci nastcwi w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

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 sprzedazy
nieruchomosci przy ulicy Kolejowej w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treS6 projektu uchwaly w spraWle
sprzedazy nieruchomosci przy ulicy Kolejowej w Rawie Mazowieckiej.

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.
Przedmiotem projektu uchwaly jest ustanowienie sluzebnosci przesylu polegaj'tcej na prawie budowy
i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na rzecz przedsi~biorcy Rawskie Wodocictgi i Kanalizacja
Sp61ka z 0.0. z siedzib't w Rawie Mazowieckiej przy ul. Slowackiego 70 na nieruchomosciach
stanowi'tcych wlasnos6 Gminy Miasta Rawa Mazowiecka oznaczonychjako dzialki 0 numerach
ewidencyjnych:
- nr 361 0 pow. 0,7658 ha, polozonej w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulicy Slowackiego,
- nr 331 0 pow. 0,0177 ha, polozonej w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego,
- nr 3370 pow. 0,1338 ha, polozonej w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego,
- nr 336/4 0 pow. 0,0044 ha, polozonej w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego, -
- nr 333/3 0 pow. 0,1059 ha, polozonej w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego,
- nr 333/50 pow. 0,0267 ha, polozonej w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego,

- nr 333/80 pow. 0,0353 ha, polozonej w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego,
- nr 359/150 pow. 0,0439 ha, polozonej w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego,
- nr 1380 pow. 0,6839 ha, polozonej w obr~bie 7 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego,
- nr 1321 0 pow. 0,2037 ha, polozonej w obr~bie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Slowackiego.

Trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej zostan't scisle okreslone na mapie sytuacyjnej na etapie umowy
notarialnej.



Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaezewska przewodniez~ea komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustanowienia
sluzebnosci przesylu polegaj<tcej na prawie budowy i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na rzecz
przedsi~biorcy R~wskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp61ka z 0.0.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca 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~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Ad 9. Przyst~pienie do sporz~dzenia zmiany miejseowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieekiej, obszar pofozony przy uHey Aleja Konstytueji
3 Maja i Koseiuszki oraz przy uHey Tatar.

Temat referowala Bogumila Sitarek Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami.
Powiedzial m.in.
Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6in. zm) 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<tcymiprzepisami
prawa,
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z polityk<t rozwoju przestrzennego
okreslon<tw studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego.
W okresie roku 2008 i w pierwszym kwartale roku 2009, wplyn~lo szereg wniosk6w 0 zmian~ planu
miejscowego, mi~dzy innymi wnioski dotycz<tce:
- zmiany parametr6w udzialu teren6w zieleni z jego zmniejszeniem na dzialce polozonej pomi~dzy
AI. Konstytucji 3 Maja i ui. Tadeusza Kosciuszki,
- zmiany parametr6w wysokosci i nachylenia polaci dachowych na dzialce przy ui. Tatar.
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<tcychsamorz<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 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 Grzywaezewska przewodniez~ea komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przystqpienia do
sporz<tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar polozony przy ulicy Aleja Konstytucji 3 Maja i Kosciuszki oraz przy ulicy Tatar.



Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie
przystqpienia do sporz'tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszar polozony przy ulicy Aleja Konstytucji 3 Maja i Kosciuszki oraz przy
ulicy Tatar.

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

Ad 10. Wprowadzenie stalego zakazu spoZywania alkoholu na okreslonych obszarach miasta
Rawa Mazowiecka.

Temat referowal Komendant Strazy Miejskiej Slawomir Kazmierczak.
Powiedzial m.in.
Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 roku /Dz. U. 02.147.1231/ 0 wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdzialaniu alkoholizmowi w art.14 ust. 6 pisze si~, "W innych niewymienionych miejscach,
obiektach lub na okreslonych obszarach gminy, ze wzgl~du na ich charakter, rada gminy moze
wprowadzic czasowy lub staly zakaz sprzedazy, podawania, spozywania oraz wnoszenia napoj6w
alkoholowych". Jednoczesnie zgodnie z art. 1. ust.1. wyzej cyt. ustawy organ samorz'tdu terytorialnego
jest obowi'tzany do podejmowania dzialan zmierzaj'tcych do ograniczenia spozywania napoj6w
alkoholowych itp ..
Mieszkancy Rawsko Mazowieckiej Sp6ldzielnia Mieszkaniowej oraz Wsp61not Mieszkaniowych
wielokrotnie informuj't Policj~ i Straz Miejsk't 0 spozywaniu alkoholu w klatkach schodowych, w
piwnicach blok6w mieszkalnych czy tez w obr~bie sklep6w itp.
Brak unormowan prawnych w prawie miejscowym uniemozliwia skuteczne w tym zakresie
egzekwowania prawa.
Maj'tc powyzsze na uwadze wprowadzenie przez Rad~ Miasta Rawa Mazowiecka zakaz
spozywania alkoholu w miejscach wskazanych w uchwale znacznie wplynie na ograniczenie
spozycia alkoholu w miejscach publicznych. Zwi~kszy bezpieczenstwo obywateli oraz
umozliwi skuteczne egzekwowanie prawa w zakresie spozywania napoj6w alkoholowych na
obszarze miasta Rawa Mazowiecka.
W dyskusji glos zabierali:
- Radny Wojciech Kubicki zabieraj'tc glos zwr6cil uwag~ na § 3, czy przedstawiona tresc jest

poprawna.
- Radny Bernard Sujka zabieraj'tc glos zwr6cil uwag~ czy proponowana uchwala nie jest sprzeczna
z ustaw't 0 wychowaniu w trzezwosci.

- Radny Piotr Kwasniak tez zwr6cil uwag~ na tresc § 3.
- Radny Piotr Irla tez zwr6cil uwag~ na tresc § 3 proponuj'tc jego tresc.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska zaproponowala 20 minut przerwy dla zebrania si~
Komisji Prawa i Porz'tdku Publicznego w sprawie sprecyzowania tresci § 3.
Po przerwie Piotr Irla zaproponowal treSc § 3.
"Zakaz spozywania alkoholu w miejscach publicznych nie dotyczy:
1) spozywania napoj6w alkoholowych w miejscach sprzedazy, podawanych przez podmioty
posiadajqce zezwolenie na sprzedaz i podawanie napoj6w alkoholowych,
2) innych wyznaczonych miejsc w okresie trwania imprez rekreacyjnych i kulturalnych oraz
promujqcych miasto Raw~ Mazowieckq, organizowanych na podstawie odr~bnych zezwolen".



Opinif Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszyiiski
przewodnicz~cy komisji.
Komisja po dokladnej analizie i wyjasnieniach Komendanta Strazy Miejskiej Slawomira Kazmierczaka
oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia stalego zakazu
spozywania alkoholu na okreslonych obszarach miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wprowadzenia stalego zakazu spozywania alkoholu na okreslonych obszarach miasta Rawa
Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'l glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 13,
wstrzymuj'lcy - 1.

Ad 11. Ustalenie najniZszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i
uzgodnienia wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesifcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla pracownikow Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny
Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowal Dyrektor Osrodka sportu i Rekreacji Tadeusz Kotusinski.
Powiedzial m.in.
Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej zwr6cil si~ z prosb'l 0 zatwierdzenie
nowej tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uwzgl~dniaj'lcej 15% podwyzk~
plac planowan'l w planie finansowym Osrodka Sportu i Rekreacji na 2009 rok.
Proponuje si~ dla pracownik6w Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej najnizsze
wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokosci 770,00 zl.
brutto oraz wartosc jednego punktu w wysokosci 8,00 zl dla potrzeb ustalenia tabeli
miesi~cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Opinif Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozon'l informacj'l w sprawie ustalenia najnizszego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartosci jednego punktu
dla potrzeb ustalenia tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik6w
Osrodka Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej opiniuje pozytywnie.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesi~cznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracownik6w Osrodka Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej w Rawie
Mazowieckiej.

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

Ad 12. Ustalenie najniZszego wynagrodzenia zasadniczego wI kategorii zaszeregowania i
uzgodnienia wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesifcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego administracji i obslugi szkol i placowek oswiatowych
prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 1 Katarzyna Urbanska.
Powiedziala m.in.



Dyrektorzy szk61 i plac6wek oswiatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka zwracaj<t
silt z prosb<t0 zatwierdzenie nowej tabeli miesiltcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
uwzglltdniaj<tcej 15% podwyzklt plac planowan<t w planach finansowym.
Proponuje silt dla pracownik6w administracji i obslugi: Szkoly Podstawowej ill 1, 2, 4 w
Rawie Mazowieckiej, Gimnazjum ill 1,2 w Rawie Mazowieckiej, Przedszkola ill 1,2 i 5
najnizsze wynagrodzenie za~adnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokosci
600,00 z1. brutto oraz wartose jednego punktu w wysokosci 5,00 dla potrzeb ustalenia tabeli
miesiltcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu silt z przedlozon<t informacj<t w sprawie ustalenia najnizszego
wynagrodzenia zasadniczego wI kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartosci jednego punktu
dla potrzeb ustalenia tabeli miesiltcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla administracji
i obslugi szk61 i plac6wek oswiatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka opiniuje
pozytywnie.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna Dltbska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego wI kategorii zaszeregowania i uzgodnienia
wartosci jednego punktu dla potrzeb ustalenia tabeli miesiltcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla administracji i obslugi szk61 i plac6wek oswiatowych prowadzonych przez
Miasto Rawa Mazowiecka.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjlttajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Ad 13. Uchwalenie regulaminu okreslaj~cego wysokosc i szczegolowe warunki przyznawania
dodatkow za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegolowy sposob
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych zast~pstw oraz
wysokosc i warunki wyplacania nagrod i innych skladnikow wynagrodzenia wynikaj~cych ze
stosunku pracy, dla ktorych organem prowadz~cym jest miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Jolanta Kosiilska Naczelnik Wydzialu Oswiaty Kultury Zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.
Regulamin okreslaj<tcy wysokose i szczeg6lowe warunki przyznawania dodatk6w: za wysluglt lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg6lowy spos6b obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastltpstw oraz wysokose i warunki wyplacania
nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia wynikaj<tcych ze stosunku pracy dla nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadz<tcym jest Miasto Rawa
Mazowiecka na 2009 r. stanowi wykonanie upowaznienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Trese regulaminu zostala uzgodniona z wlasciwym zwi<tzkiem zawodowym, 0 kt6rym mowa wart.
30 ust. 6a Karty Nauczyciela, tj. Zwi<tzkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarz<tdOddzialu w Rawie _
Mazowieckiej. Zarz<tdOddzialu ZNP w Rawie Mazowieckiej pismem z dnia 03.03.2009 r.
zaakceptowal bez zmian przedlozony projekt regulaminu okreslaj<tcego wysokose i szczeg6lowe
warunki przyznawania dodatk6w: za wysluglt lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczeg6lowy spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych
zastltpstw oraz wysokose i warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia
wynikaj<tcych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla
kt6rych organem prowadz<tcymjest Miasto Rawa Mazowiecka na 2008 r..



Opini~ Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozon't informacj't w sprawie uchwalenia regulaminu
okreslaj'tcego wysokose i szczegolowe warunki przyznawania dodatkow za wyslug~ lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegolowy sposob obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zast~pstw oraz wysokose i warunki wyplacania
nagrod i innych skladnikow' wynagrodzenia wynikaj'tcych ze stosunku pracy, dla ktorych organem
prowadz'tcym jest miasto Rawa Mazowiecka opiniuje pozytywnie.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
uchwalenia regulaminu okreSlaj'tcego wysokose i szczegolowe warunki przyznawania dodatkow
za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegolowy sposob obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zast~pstw oraz wysokose i
warunki wyplacania nagrod i innych skladnikow wynagrodzenia wynikaj'tcych ze stosunku pracy,
dla ktorych organem prowadz'tcym jest miasto Rawa Mazowiecka.

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

Ad 14. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2008-2014.

Temat referowal Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego Promocji i Integracji Europejskiej
Pawel Pi'ttkiewicz.
Powiedzial m.in.
W lutym biez'tcego roku Miasto otrzymalo dokumentacj~ techniczn't oraz kosztorysy inwestorskie
budowy krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej.
Z kosztorysow tych wynika, ze koszt inwestorski budowy tego zadania wyniesie 35.603.000 zl netto
- z analizy prawnej przepisow finansowych i podatkowych wynika, ze mozliwe b~dzie odliczenie
podatku VAT od tej inwestycj i.
Kwota zadania przedstawiona w planie obejmuje takze koszty opracowan, dokumentacji technicznej
oraz wynagrodzenie dla inzyniera kontraktu obsluguj'tcego ta inwestycj~.
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2009 - 2011. Przedstawiony w WPI rozdzial srodkow na
poszczegolne lata uwzgl~dnia takze , z uwagi na finansowanie zadania przez Powiat Rawski, rok 2012.
Ostateczne ustalenie kwoty inwestycji oraz jej rozdzial na lata realizacji nast'tPi po rozstrzygni~ciu
przetargu wylaniaj'tcego wykonawc~ robot.

Radny Slawomir Tabaczynski zabieraj'tc glos, zwrocil uwag~, czy w przedlozonym WPI nie powinna
bye zapisana kwota brutto - inwestycji budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.
Zwrocil si~ z pytaniem jaka kwota b~dzie podana do przetargu - netto czy brutto.

Radny Slawomir Stefaniak zabieraj'tc glos wyrazil swoja opini~, ze w WPI winna bye podana kwota
brutto z podatkiem VAT.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Goraj odpowiadaj'tc, stwierdzil, ze zapis jest prawidlowy.
Kwota naleznego podatku VAT jest do zwrotu dla Urz~du wi~c nie ma potrzeby umieszczaniajej
w programie WPI jako wydatek.



Opini~ Komisji Bud:ietu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozonq informacjq w sprawie zmiany wieloletniego
planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2008-2014 w zakresie budowy krytej
plywa1ni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej opiniuje pozytywnie.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska - przewodnicz~ca
komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozonq informacjq w sprawie zmiany wieloletniego
planu inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2008-2014 w zakresie budowy krytej
plywalni wraz ze sztucznym 10dowiskiem w Rawie Mazowieckiej opiniuje pozytywnie.

Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2008-2014.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosciq glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 11,
wstrzymujqcy - 3.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
I. Zmiany w planie dochod6w.

Przyjmuje si~ do p1anu dochod6w srodki pochodzqce od innychjednostek samorzqdu
terytoria1nego zgodnie z zawartymi porozumieniami:
11Dzia1801, rozdzial80101 - kwota 350.000 zl. z budzetu Gminy Rawa Mazowiecka
przeznaczona na pokrycie cz~sci wydatk6w ponoszonych z budzetu miasta na nauk~ w
naszych szkolach uczni6w z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.
2/ Dzial 926, rozdzial 92601- srodki w kwocie 974.400 zl. z budzetu Powiatu Rawskiego
przeznaczone na dofinansowanie koszt6w budowy krytej plywalni wraz z lodowiskiem.

1/ Dzial 754, rozdzial 75405- srodki w kwocie 20.000 zl. to wnioskowana przez Komendanta
Policji w Rawie Mazowieckiej dotacja dla Komendy na dofinansowanie koszt6w zakupu
samochodu oznakowanego typu furgon - niezb~dnego dla wykonywania zadan przez
funkcjonariuszy Policji.
2/ Dzial 801, rozdzial 80101.
1. Remont stropu budynku Szkoly Podstawowej ill 1 w Rawie Mazowieckiej
Plan - 257.000 zl
Zmniejszenie - 100.000 zl
Plan po zmianach - 157.000 zl
Zadanie zakonczone zostalo w lutym biezqcego roku. W ramach zadania dokonano remontu
stropu nad I pi~trem budynku szkoly.

2/ DZIAL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
Rozdzial 90095 - pozostala dzialalnosc
1. Budowa kanalizacji deszczowej niezb~dnej dla prawidlowego odwodnienia ul. Prusa
i Zeromskiego w Rawie Mazowieckiej



Plan - 820.000 zl
Zmniejszenie - 200.000 zl
Plan po zmianach - 620.000 zl
Zmiana planu wynika z faktu podpisania umowy z wykonawc't tego zadania. Zadanie
realizowane b~dzie przez firm~ ZUST K.Stefanskiego z Rawy Mazowieckiej.
3/ Dzial921, rozdzial92116 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 50.000 zl. dotacj~ dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej na realizacj~ zadan publicznych w tej placowce.
4/ DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA
Rozdzial92601 - Obiekty sportowe
1. Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej
Plan - 6.054.000 zl
Zwi~kszenie - 6.144.000 zl
Plan po zmianach - 12.198.000 zl

W lutym biez'tcego roku zakonczone zostalo opracowanie dokumentacji technicznej budowy
krytej plywalni i sztucznego lodowiska. Wraz z dokumentacj't zlozone zostaly kosztorysy
inwestorskie tego zadania. Wynika z nich, ze koszt inwestorski budowy calego
przedsi~wzi~cia wynosi 35.603.000 zl netto. Kwota przyj~ta do korekty wynika z podzialu
kosztow zadania dokonanego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Kwota ta uwzgl~dnia
poza kosztami budowy obiektu koszty opracowania dokumentacji technicznej zadania oraz
wynagrodzenie dla inzyniera kontraktu obsluguj'tcego t't inwestycj~.

Radny Wojciech Kubicki wyrazil swoj't uwag~, ze koszt budowy krytej plywalni wraz ze
sztucznym lodowiskiem wzrosl od pierwotnej wersji 0 40%. Czy nie jest zagrozone
finansowanie tej inwestycji.

Burmistrz Miasta Eugeniusz G6raj odpowiadaj::tc zapewnil, ze finansowanie krytej plywalni jest w
pelni zabezpieczone finansowo.
Wstctpny koszt utrzymania krytej plywalni to na dzis kwota okolo 1.200.000 zl.

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

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca 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~ta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Temat przedstawil Burmistrz Miasta Eugeniusz Gora.
Powiedzial m.in.
Na dzien 7 czerwca 2009 roku zarz'tdzone zostaly wybory do Parlamentu Europejskiego.
Glosowanie w tych wyborach odbywa si~ w stalych obwodach glosowania. Poza stalym obwodami
glosowania tworzone s't si~ obwody w szpitalach dla ich pacjentow daj'tc im mozliwosc glosownia.
Dlatego tez tworzy si~ obwod glosowania w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej - Szpital im. Sw. Ducha.



Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski
przewodnicz~cy komisji.
Komisja po wyjasnieniach Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
utworzenie dodatkowego obwodu glosowania w miescie Rawa Mazowiecka.

Innych opinii nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna Dl(bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawle
utworzenie dodatkowego obwodu glosowania w miescie Rawa Mazowiecka.

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

Informacjl( przedstawil Burmistrz Eugeniusz Goraj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 25 lute go 2009 r. do 25 marc a 2009r.
W tym okresie w kazd'l. srodl( przyjl(tych zostalo 19 interesant6w,
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'l. Rawskim,
- spotkaniu w Spoke Rawskich Wodociqgow i Kanalizacji,
- w spotkaniach z przedsil(biorcami (m.in. LOGIS, DAKOTA, TABO, FORD SERVICE,
MIRBUD, HOTEL OSSA, SULO, BONETII, KINGSPAN ).

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna Dl(bska poinformowala 0 terminie pierwszego
posiedzenia
Komisji Statutowej powolanej w dniu 25 lutego 2009 r w celu aktualizacji Statutu Miasta.

00
Zaproponowala pierwsze spotkanie na dzien 31 marca 2009 roku 0 godz. 15

Nastl(pnie Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna Dl(bska przedstawila treSc pisma jakie wplynl(lo
do Rady Miasta od Rawsko-Mazowieckiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Rawie Mazowieckiej
w sprawie naruszenia interesow prawnych czlonkow Spoldzielni poprzez podjl(t'l. uchwall( ill

XXXIII260/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodl( i zbiorowe
odprowadzenie sciekow.
Burmistrz Miasta oraz Prezes Rawskich Wodociqgow i Kanalizacji ustosunkuj'l. sil( do pisma.
Rada zostanie poinformowana w stosownym terminie.

Na tym punkcie Przewodnicz'l.ca Rady Miasta oglosila zakonczenie obrad XXXIII Sesji Rady
Miasta.

00 30
Sesja trwala od godz. 14 do 16
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