
PROTOKOL

Z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta
Z dnia 29 kwietnia 20089r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo 15
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy
Wydzial6w Urz~du Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni
przedstawiciele zaklad6w pracy i organizacji.

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.
Zgodnie z listq obecnosci stwierdzila prawomocnosc obrad.

Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porzqdek ..
Zglosila do porzqdku obrad punkt dotyczqcy sprawozdania Komisji Rewizyjnej z pracy za rok
2008.
W glosowaniu dodatkowy punkt do porzqdku obrad" Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z
pracy za rok 2008 zostal przyj~ty jednoglosnie.
Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy Squwagi do przedlozonego porzqdku obrad.

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 Sesji.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budzetu miasta Rawa Mazowiecka za 2008 rok.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
6. Wydzierzawienie cz~sci nieruchomosci miejskich, polozonych na terenie miasta

Rawa Mazowiecka.
7. Ustanowienie sluzebnosci przesylu na rzecz przedsi~biorcy - Rawskie Wodociqgi

i Kanalizacja Sp. z 0.0.

8. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
9. Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kamien Pomorski.

10. Uchwalenie poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa.
11. Przyj~cie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Lodzi w 2009 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej.
13. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury w Rawie Mazowieckiej.
14. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok.
15. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty w glosowaniu wi~kszosciq
glos6w.
Glosowalo 15 radnych, za-14, wstrzymujqcych-1.



Ad 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowiecka za
2008 rok.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in
Planowane dochody budzetu Miasta na dzien 31 grudnia 2008 roku zostaly wykonane w 103 %.
W por6wnaniu z kwot<:tplanu dochod6w zatwierdzon<:tuchwal<:tbudzetow<:tw styczniu 2008
roku, planowane dochody wzrosly 0 kwot(( 5.353.497 zl.
Realizacja planowanych dochod6w w 2008 roku przebiegala w spos6b prawidlowy.
Wykonanie dochod6w wedlug wazniejszych zr6del to:
- subwencje og6lne z budzetu panstwa - 7.741.848 zl.
- dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacj(( zadail zleconych i wlasnych oraz
inwestycji - 5.638.820 zl.

- dotacje celowe z funduszy celowych - 3.517.260 zl
- udzialy miasta w podatkach stanowi<:tcychdoch6d budzetu panstwa PIT i CIT - 12.882.241 zl
- dochody wlasne miasta z tytulu podatk6w i oplat lokalnych - 9.595.271 zl
- dochody z maj<:ttkumiasta - 6.090.478 zl
- pozostaly dochody wlasne budzetu miasta - 2.785.362 zl.

Plan wydatk6w budzetu Miasta na dzien 31 grudnia 2008 roku wykonany zostal na poziomie 95%.
Podobnie jak kwota planu dochod6w r6wniez plan wydatk6w budzetu Miasta na przestrzeni calego
roku ulegl zmianie w stosunku do kwoty pierwotnej, okreslonej w uchwale budzetowej
- plan wydatk6w na koniec 2008 roku ulegl zwi((kszeniu 0 kwot(( 613.253 zl.
Istotnej zmianie podlegala r6wniez w trakcie calego roku kwota deficytu budzetowego.
Na pocz<:ttkuroku 2008 to kwota 9.938.304 zl., natomiast na koniec roku 2008 deficyt wynosil
tylko 3.971.554 zl.
Byl 0 polow(( nizszy od zakladanego w uchwale budzetowej na 2008 rok.
Na pocz<:ttkuroku planowano zaci<tgn<:tcna pokrycie deficytu budzetowego kredyty i pozyczki na
kwot(( 8.251.804 zl, a ostatecznie do konca roku nie musielismy si((gac po te zr6dla finansowania
deficytu.
Na realizacje inwestycji pozyskano w trakcie roku budzetowego beizwrotn<:tpomoc w postaci
dotacj i celowych na kwot(( blisko trzech milion6w zlotych.
Stan zadluzenia Miasta na koniec 2008 roku z tytulu kredyt6w i pozyczek to kwota 6.538.065 zl, c
kt6ra stanowi 18% dochod6w budzetu.

Radny Zbigniew Tuszynski zabieraj<:tcglos powiedzial m.in.
Radni dokladnie analizowali przedlozone przez organ wykonawczy Burmistrza Miasta
sprawozdanie z wykonania budzetu za rok 2008 - dokonuj<:tcmerytorycznej oceny wykonania
budzetu posluguj<:tcsi((wyl<:tczniekryteriami prawnymi i ekonomicznymi, w tym realizacj((
dochod6w i wydatk6w w stosunku do zalozonego planu - zadan inwestycyjnych i innych maj<:tcych
znaczenie dla naszej lokalnej spolecznosci.
Wymienione przez Pani<:tSkarbnik liczby z wykonania budzetu:
- dochody zrealizowane w 103 %
- wydatki w 95 % planu rocznego
budz<:tzadowolenie i aprobat(( - znan<:tmnie prywatnie opini(( wi((kszosci radnych -
oraz marzenie aby podobnym wykonaniem w procentach zamkn<:tcrok budzetowy 2009 r.



Nast~pnie Pani Malgorzata Rudniak - czlonek Komisji Rewizyjnej - z upowaznienia
Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej przedstawila opini~ z wykonania budzetu Miasta.
Komisja badala na swych posiedzeniach:
- wykonanie dochod6w,
- wykonanie wydatk6w,
- umorzenia, odroczenia i za1eglosci w podatku od nieruchomosci,
- umorzenia, odroczenia i za1eglosci w podatku od srodk6w transportowych,
- decyzje w zakresie podatk6w pobieranych przez Urzqd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej,
- dofinansowanie organizacji i zwiqzk6w nie b~dqcych jednostki budzetowymi w 2008 roku
- pozostale informacje z wykonania budzetu na dzien 31 grudnia 2008r.,
Protok6l w zalqczeniu protokolu z obrad Rady.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu za 2008 rok,
po wyjasnieniach udzie10nych przez Burmistrza Miasta oraz Skarbnika Miasta, zaopiniowala
pozytywnie.
Komisja analizuj'tc sprawozdanie potwierdzila, na podstawie danych ze sprawozdania oraz
spostrzezen z realizacji inwestycji w mieScie, ze byl to zadawa1aj'tcy rok d1aMiasta Rawa
Mazowiecka.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku PubIicznego przedstawil Zbigniew Tuszynski -
przewodnicz~cy komisji.
Komisja po dogl~bnej ana1izie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu Miasta za
2008 rok, wyjasnieniach udzie10nych przez Burmistrza Miasta oraz Skarbnika Miasta przyj~la
przedlozone sprawozdanie.

Opini~ Komisji KomunaInej przedstawila Barbara Grzywaczewska - przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komuna1na po analizie przedlozonego sprawozdania z wykonania budzetu za 2008 rok
zaopiniowala pozytywnie sprawozdanie.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc uchwaly Nr III/98/2009 Skladu
Orzekaj'tcego Regiona1nej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sprawie opinii dotycz'tcej sprawozdania
Burmistrza Miasta z wykonania budzetu za 2008 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowala pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka z wykonania budzetu Miasta za 2008 rok.
Uchwala w zal'tczeniu protokolu.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc uchwaly Nr III/99/2009 Skladu
Orzekaj'tcego Regiona1nej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sprawie opinii dotycz'tcej wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie abso1utorium za 2008 rok.
Regiona1na Izba Obrachunkowa zaopiniowala pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta -
Rawa Mazowiecka w sprawie udzie1enia abso1utorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za
2008 rok.

Pani Malgorzata Rudniak - czlonek Komisji Rewizyjnej - z upowaznienia Przewodnicz'tcego
Komisji Rewizyjnej przedstawila tresc wniosku Komisji 0 udzie1enie abso1utorium.



Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 marca 2009r. w pelnym skladzie osobowym
w jawnym glosowaniu stwierdzila, ze w wyniku badania dochod6w i wydatk6w budzetu Miasta
Rawa Mazowiecka nie wnosi zastrzezeit do budzetu Miasta na 2008 rok i stawia wniosek 0

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka

Przewodniczqca Rady Miasta przedstawila trde projektu uchwaly w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2008 rok w glosowaniu
jawnym zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 6. Wydzieri:awienie cz~sci nieruchomosci miejskich, polozonych na terenie miasta
Rawa Mazowiecka.

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 cz~sci nieruchomosci stanowiqcych wlasnose Miasta Rawa Mazowiecka, 0

powierzchni 2 m2 kazda, polozonych w Rawie Mazowieckiej, obr~b 1 przy ulicy Kolejowej i
ulicy Murarskiej ( nieruchomose oznaczona numerem ewidencyjnych 321/4), obr~b 4 przy
AI. Konstytucji 3 Maja i ui. Krakowskiej (nieruchomose oznaczona numerem ewidencyjnym 439)
i przy ulicy Przemyslowej (nieruchomose oznaczona numerem ewidencyjnym 758/7).
Uzyskanie takiej zgody wymaga przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0

samorzqdzie gminnym. Przepis ten stanowi, iz do wylqcznej wlasciwosci rady gminy nalezy
podejmowanie uchwal w sprawach majqtkowych gminy, przekraczajqcych zakres zwyklego zarzqdu,
dotyczqcych zasad nabywania, zbywania i obciqzania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dluzszy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony. Do czasu okreslenia
tych zasad Burmistrza moze dokonywae tych czynnosci wylqcznie za zgodq rady gminy. Z uwagi na
fakt, iz w miescie Rawa Mazowiecka nie funkcjonuje uchwala w sprawie zasad, 0 kt6rych mowa wyzej
- wydzierzawienie nieruchomosci b~dqcej przedmiotem uchwaly wymaga zgody Rady.
Wydzierzawienie przedmiotowej nieruchomosci nastqpi w drodze przetargu.
W uchwale Nr XXXIII/265/09 z dnia 25 marca 2009 r. w przedmiotowej sprawie, wystqpil
blqd w oznaczeniu numerujednej z dzialek tj. zamiast nr 785/7 winien bye nr 758/7.

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.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese 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~ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych



Ad 7. Ustanowienie sluzebnosci przesylu na rzecz przedsifbiorcy - Rawskie Wodoci~gi
i Kanalizacja Sp. z 0.0.

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

Przedmiotem projektu uchwaly jest ustanowienie sluzebnosci przesylu na nieruchomosci
stanowiqcej wlasnosc Gminy Miasta Rawa Mazowiecka oznaczonej jako dzialka ill ewidencyjny
l05 0 pow. 2,8568 ha, polozonej w obr<rbie2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Kazimierza
Wielkiego (dawny cmentarz zydowski), polegajqcej na korzystaniu z tej nieruchomosci w celu
konserwacji, naprawy, wymiany lub modemizacji wybudowanych na niej sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz wodociqgowej, na rzecz przedsi<rbiorcy Rawskie Wodociqgi i
Kanalizacja Sp6lka z 0.0. z siedzib'l. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Slowackiego 70, b<rd'l.cego
wlascicielem tych sieci.
Ustanowienie sluzebnosci nast<rpuje na rzecz przedsi<rbiorcy - jednoosobowej Sp6lki Miasta
Rawa Mazowiecka Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp61ka z 0.0. z siedzib'l. w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Slowackiego 70 kt6ry po przeksztalceniu si<rz zakladu budzetowego
rozpocz'l.l proces regulacji statusu prawnego urz'l.dzen przesylowych stanowi'l.cych wlasnosc
Sp6lki, a znajduj'l.cych si<rna nieruchomosciach os6b trzecich.
Trasy z przebiegiem w/w sieci zostan'l. scisle okreslone na mapie sytuacyjnej na etapie
umowy notarialnej.

Radny Michal Sowik zwr6cil uwag<rna przebieg sieci wodociqgowej przez dzialk<rna kt6rej
znajduje si<r cmentarz zydowski, zdaniem Radnego siec ta powinna przebiegac w innym
mleJSCU.

Ponadto Radny zglosil propozycje ogrodzenia cmentarza zydowskiego.

Burmistrz Miasta Eugeniusz G6raj zwr6cil uwag<r,ze nie mozemy dokonac ogrodzenia, gdyz
dzialka nie jest wlasnosci'l. Miasta.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu na
rzecz przedsi<rbiorcy - Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D<rbskaprzedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
ustanowienia sluzebnosci przesylu na rzecz przedsi<rbiorcy - Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja
Sp. z 0.0.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj<rtawi<rkszosci'l.glos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymuj'l.cy - 1.

Przewodnicz'l.ca oglosila przerw<r 20 minut.
Radny Marian Janowski usprawiedliwil swoja nieobecnosc w dalszych obradach Rady.
W obradach bierze udzial 14 radnych.



Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedzial m.in.
Burmistrz Miasta wnioskuje do Rady 0 wyrazenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla
Powiatu Rawskiego w kwocie 3.000 zl z przeznaczeniem tych srodk6w na pokrycie koszt6w
dzialalnosci biez'l.cej Klubu Pracy funkcjonuj'l.cego w Powiatowym Urz~dzie Pracy w Rawie
Mazowieckiej.
Klub Pracy koncentruje swoje dzialania na prowadzeniu szkolen i zaj~c dydaktycznych dla os6b
bezro botnych.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozon'l. informacj'l. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 3.000 zl z przeznaczeniem tych srodk6w na pokrycie
koszt6w dzialalnosci biez'l.cej Klubu Pracy opiniuje pozytywnie ..

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedzial m.in.
W dniu 17 kwietnia br. na r~ce Burmistrza wplyn~la prosba Burmistrza Miasta Kamien
Pomorski 0 wsparcie finansowe dla mieszkanc6w tej miej scowosci, kt6rzy w wyniku pozaru
stracili lokale mieszkalne.
Burmistrz zwr6cil si~ z apelem do samorz'l.d6w gmin i powiat6w 0 udzielenie pomocy
finansowej, kt6ra zostalaby przeznaczona na odbudowanie budynku mieszkalnego
i przywr6cenie mieszkancom lokali mieszkalnych.
Uznaj'l.c za zasadn'l.prosb~ wladz miasta wnioskuj~ do Wysokiej Rady 0 wyrazenie zgody na
udzielenie wsparcia finansowego ze strony naszej spolecznosci w kwocie 2.000 zl. Kazda
nawet najmniejsza pomoc udzielona z naszej strony przyczyni si~ do naprawienia szk6d jakie
spowodowal pozar.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozon'l. informacj'l. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla mieszkanc6w Miasta Kamien Pomorski opiniuje pozytywnie.

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kamien Pomorski.

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



Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedzial m.in.
Zarzqd banku Sp61dzielczego w Bialej Rawskiej zwr6cil si~ z wnioskiem 0 wyrazenie zgody przez
Rad~ Miasta na pob6r w plac6wkach banku dzialajqcych na terenie naszego miasta oplat skarbowych.
Wnioskuje do Rady 0 wyrazenie zgody na powyzsze dzialanie banku co ulatwi mieszkancom miasta
jak r6wniez interesantom z zewnqtrz dokonywanie takich oplat w wi~kszej ilosci plac6wek
dzialajqcych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Opini~ Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozon'l informacj'l w sprawie uchwalenie poboru oplaty
skarbowej w drodze inkasa opiniuje pozytywnie.

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
uchwalenia poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa.
Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Ad 11. Przyj~cie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi w 2009 roku.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedzial m.in.
Dyrekcja Szkoly Podstawowej Nr 1 zlozyla wniosek do Wojew6dzkiego funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki wodnej w Lodzi 0 uzyskanie dotacji z Funduszu na realizacj~ przez Szkol~ programu z
zakresu edukacji ekologicznej dzieci. Wniosek ten uzyskal akceptacj~ zarz'ldu Funduszu i przeznaczono
najego realizacj~ 22.500 z1. podjecie uchwaly pozwoli na podpisanie stosownej umowy i zrealizowanie
programu w roku szkolnym 2009.

Opini~ Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozon'l informacj'l w sprawie przyj~cia dotacji z
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi na realizacj~ przez
Szkol~ programu z zakresu edukacji ekologicznej dzieci. w 2009 roku opiniuje pozytywnie.

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyj~cie dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi
w 2009 roku.

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

Ad 12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie
Mazowieckiej.

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



Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy 0 rachunkowosci roczne sprawozdanie finansowe jednostki
podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzajqcy nie pozniej niz 6 miesi~cy od dnia
bilansowego.
Zgodnie z art. 45 ust 2 cytowanej ustawy 0 rachunkowosci sprawozdanie finansowe sklada si~ z:
1) bilansu,
2) rachunku zysk6w i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmujqcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objasnienia.
Projekt uchwaly spelnia wszystkie wymogi ustawowe.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozonq informacj<t w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej opiniuje pozytywnie.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Ad 13. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury w Rawie
Mazowieckiej.

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

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy 0 rachunkowosci roczne sprawozdanie finansowe jednostki
podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzaj<tcy nie p6zniej niz 6 miesi~cy od dnia
bilansowego.
Zgodnie z art. 45 ust 2 cytowanej ustawy 0 rachunkowosci sprawozdanie finansowe sklada si~ z:
1) bilansu,
2) rachunku zysk6w i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmuj<tcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objasnienia.
Projekt uchwaly spelnia wszystkie wymogi ustawowe.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla- przewodnicz~cy komisji.
Komisja budzetu po zapoznaniu si~ z przedlozon<t informacj<t w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury w Rawie Mazowieckiej opiniuje pozytywnie.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury w Rawie Mazowieckiej.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.



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

1/ Dzia1801, rozdzia180101 - przyjmuje si~ do planu dochod6w srodki pochodzqce z dotacji
z WFOSiGW w Lodzi w kwocie 22.500 z1. na realizacj~ programu edukacji eko1ogicznej w
SP Nr 1.

Dzia1700, rozdzia170095 - Kwota 2.000 zl. stanowi pomoc od samorz'tdu Miasta Rawa
Mazowiecka na rzecz wsparcia Miasta Kamiell Pomorski. Szersze uzasadnienie w odr~bnym projekcie
uchwaly.

Rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe
W wydatkach biezqcych zwi~ksza si~ plan 0 kwot~ 22.500 z1. dla SP Nr 1 na realizacje
programu edukacji ekologicznej, srodki pochodzqz dotacji z WFOSiGW.

1. Remont elewacji budynku Szkoly Podstawowej ill 1
Plan - 700.000 zl
Zmniejszenie - 260.000 zl
Plan po zmianach - 440.000 zl
Po rozstrzygni~tym przetargu nieograniczonym podpisana zostala umowa na realizacj~ tego
zadania na kwot~ 298.559,79 z1. W planie pozostawiamy dodatkowqkwot~ 140.000 tys. zl na
koszty nadzoru i ewentualne nieprzewidziane roboty dodatkowe.

Rozdzial 80104 - Przedszkola
1. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola ill 5
Plan - 1700.000 zl
Zwi~kszenie - 400.000 zl
Plan po zmianach - 2.100.000 zl

Poniewaz w trakcie realizacji zadania, po dokonaniu szerszych ogl~dzin konstrukcji starej
cz~sci budynku, nasun~ly si~ wqtpliwosci co do wlasciwego sposobu jego przebudowy,
zam6wiono ekspertyz~, kt6ra w swej konkluzji zaleca korekt~ projektu. Korekty takiej
dokonal projektant. W jej wyniku 0900.000 zl wzrosly koszty zadania, ale budynek
przedszkola zyskuje, opr6cz bardziej trwalej konstrukcji, dodatkowe 30 m2 powierzchni
uzytkowej (powi~kszone zostanie jedna z sallekcyjnych).
Ze wzgl~d6w organizacyjnych realizacja zadania przedluzona b~dzie do roku 2010, w roku
2009 dzieci b~dqce obecnie w starym budynku przeniesione zostan't od wrzesnia do cz~sci
rozbudowanej, a w tym czasie (od pocz'ttku wakacji) rozpocznie si~ przebudowa starej cz~sci
przedszkola.
Zwi~kszenie naklad6w rozlozone jest na dwa lata: 400.000 zl w roku 2009 i 500.000 zl w
roku 2010.

Dzial 853, rozdzial 85333- podobnie jak w latach ubieglych proponuje si~ przyznac z budzetu
Miasta dotacje celow't dla Powiatu Rawskiego w kwocie 3.000 z1. na pomoc w dzialalnosci
biez'tcej Klubu Pracy dzialaj'tcego w Powiatowym Urz~dzie Pracy.



DZIAL 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
Rozdzial90095 - Pozostala dzialalnosc
1. Budowa sieci wodociqgowej w ul. Skierniewickiej
Plan - 173.000 zl
Zmniejszenie - 70.000 zl
Plan po zmianach - 103.000 zl
Po rozstrzygni~tym przetargu nieograniczonym podpisana zostala umowa na realizacj~ tego
zadania na kwot~ 84.123,01 zl. W planie pozostawiamy dodatkowq kwot~ 18 tys. zl na koszty
nadzoru i ewentualne nieprzewidziane roboty dodatkowe.

DZIAL 926- KULTURAFIZYCZNA I SPORT.
Rozdzial 92601 - obiekty sportowe.
W wyniku rozstrzygni~cia przetargu na zakup i montaz pomost6w plywajqcych na zbiorniku
wodnym DOLNA zmniejsza si~ 0 kwot~ 70.000 zl. planowanq dotacj~ na ten cel.
Inwestycja zostanie zrealizowana za kwot~ nie wyzszqniz 105.000 zl..
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.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc proj ektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu na 2009 rok.
Uwag do treSci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 26 marca 2009 r. do 28 kwietnia 2009r.
W tym okresie w kazdq srod~ przyj~tych zostalo 33 interesant6w,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydzial lub zamiana, pomoc dla os6b
niepelnosprawnych, praca, pomoc spoleczna, targowisko.
W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z V-ce Marszalkiem Wojew6dztwa,
- spotkaniu z Wojewoda L6dzkim,
- spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki,
- Sesji Rady Powiatu Rawskiego,
- Dyrektorem Urz~du Pracy,
- spotkaniu ze Starostq Rawskim,
- w lekcji w Gimnazjum Nr 1,
- w spotkaniach z przedsi~biorcami (m.in. LOGIS, DAKOTA, TABO, FORD SERVICE,
MIRBUD, HOTEL OSSA, SULO, BONETII, KINGSPAN ).

Wojciech Kubicki zwr6cil si~ z wnioskiem 0 opracowanie Strategii Promocji Miasta, oraz z
pytaniem 0 przyj~ciach dzieci do szkoly Podstawowej z poza obwodu. Uzasadnial, ze Sq
interwencje rodzic6w kt6rzy, albo pracujq w miescie albo mieszkajq tuz poza granicami
miasta. Nie majq mozliwosci zapisania dzieci do szk61 w miescie.



Burmistrz Eugeniusz G6raj odpowiadajqc wyjasnial:
- b~dzie opracowana strategia Promocji Miasta,
- przyjecie dzieci do szk6l poza obwodu zalezy od podpisania porozumienia z W6jtem
Gminy Rawa Mazowiecka.

Michal Sowik zglosil brak oswietlenia na ulicy Osada Dolna.
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej odpowiadajqc wyjasnial, ze swiatla S'lw trakcie
budowy i jeszcze nie swiec'l' Nie jest zakonczona inwestycja.

Piotr Kwasniak zglosil wnioseki:
- aby utwardzic sciezk~ na zamek (zejscie z Osiedla Zamkowa Wola),
- zagospodarowac ( nasadzi6 zielen) na skwerze przy ul. Skorupki przy Zatylnej.

Na tym punkcie Przewodnicz'lca Rady Miasta oglosila zakonczenie obrad XXXIV Sesji Rady
Miasta.
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