
PROTOKOL

Z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta
Z dnia 24 czerwca 2009r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo 14
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy
Wydzialow Urz~du Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni
przedstawiciele zakladow pracy i organizacji.

Nieobecni radni usprawiedliwieni:
1. Malgorzata Rudniak

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna'D~bska, ktora powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.
Zgodnie z list'lobecnosci stwierdzila prawomocnosc obrad.

Przewodnicz'lca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porz'ldek.
Zwrocila si~ z zapytaniem, czy S'l uwagi do przedlozonego porz'ldku obrad.
Uwag do porz'ldku obrad 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. Uchwalenie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawa Mazowiecka
5. Zmiana uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz'ldku na terenie miasta

Rawa Mazowiecka.
6. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok.
7. Przyj~cie uchwaly w sprawie dofinansowania ze srodkow z Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej.
8. Przyj~cie chwaly w sprawie doplaty dla odbiorcow uslug.
9. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa

Mazowiecka na lata 2008-2014.
1o. Przyj~cie uchwaly w sprawie wezwania do usuni~cia naruszenia prawa.
11. Przyj~cie uchwaly w sprawie skargi na dzialalnosc Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Przyj~cie uchwaly w sprawie zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarow Miejskich

w Rawie Mazowieckiej".
13. Informacja 0 utworzeniu zwi'lzku Gmin Wiejskich Wojewodztwa Lodzkiego.
14. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta ijednostki orgamzacYJne -

miasta w I kwartale 2009 r.
15. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Zakonczenie obrad.



Protokol z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta zostal przyjyty w glosowaniu wiykszosci't
glosow.
Glosowalo 14 radnych, za - 13, wstrzymuj'tcych - 1.

Protokol z obrad XXXV Sesji Rady Miasta zostal przyjyty jednoglosnie.
Glosowalo 14 radnych.

Ad 4. Uchwalenie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka.

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

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta sporz'tdzono w oparciu
o przepisy z dnia 27 marca 2003 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowanie
projektu studium jest wyrazem realizacji uchwaly ill XII/I 07/07 z dnia 27 listopada 2007 roku 0

przyst'tPieniu do sporz'tdzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. Projekt studium podlegal procesowi opiniowania i
uzgadniania w wlasciwymi organami administracji panstwowej i samorz'tdowej oraz zostal wylozony
do publicznego wgl'tdu. Przeprowadzono dyskusje publiczna i zebrano uwagi do projektu studium.
W okresie wylozenia projektu studium do publicznego wgl'tdu oraz terminie skladania uwag wplynyly
trzy pisma w tym dwa od tych samych osob i 0 podobnej tresci.
Wszystkie uwagi zostaly uwzglydnione.
Maj'tc na uwadze dynamiczny rozwoj Miasta proponuje siy przyjycie Studium nowej edycji.

Nastypnie Pan Andrzej Bargiela - projektant wskazuj'tc na planach - rysunkach:
- struktura funkcjonalno-przestrzenna - kierunki rozwoju
- zasady ochrony srodowiska i jego zasobow oraz zabytkow i krajobrazu kulturowego
udzielal dodatkowych wyj asnien.

W dyskusji glos zabierali:
Michal Sowik zglosil wniosek aby w projekcie z obszarow zabudowy mieszkaniowej wykreslie
symbole:
- BMl- obszary zabudowy 0 dominuj'tcej formie zabudowy mieszkaniowej z uslugami i zakladami
produkcyjnymi nieuci'tzliwymi,
- BM2- obszary zabudowy 0 dominuj'tcej formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
zabudowa mieszkaniow'tjednorodzinn't, uslugami i zakladami produkcyjnymi nieuci'tzliwymi
-BM3 - obszary zabudowy 0 dominuj'tcej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami
i zakladami produkcyjnymi nieuci'tzliwymi.
Zdaniem radnego na osiedlach mieszkaniowych nie powinno bye zakladow produkcyjnych, nawet tych
o produkcji nieuci'tzliwej.
Ponadto radny sugerowal aby w przyszlosci rozwazye mozliwose pozyskania nowych terenow
gminnych w celu poszerzenia granic Miasta.

Wniosek radnego w sprawie wykreslenia z obszarow zabudowy mieszkaniowej symbole BMI ,BM2 i
BM3 zostal w glosowaniu odrzucony.
Glosowalo 14 radnych, za - 13, przeciw 1.



Ponadto w dyskusji glos zabiera1i:
Slawomir Stefaniak, Piotr Irla, Wojciech Kubicki.
Wyjasnien udzie1al: projektant, Burmistrz Miasta, Za-ca Burmistrza.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komuna1na po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
Komisja komunalna przyj~la proponowane studium wi~kszosci'l. glos6w ( za- 3, 1- przeciw)

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 5. Zmiana uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie
miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowal Nacze1nik Wydzialu Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski.
Powiedzial m.in.
Zmiana spowodowana jest koniecznosci'l. wprowadzenia zapisu dotycz'l.cego cz~stotliwosci
usuwania odpad6w komuna1nych przez firmy wywozowe z terenu nieruchomosci okres1onych
w uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXXVI/342/06 z dnia 14.02.2006 r., w
sprawie regu1aminu utrzymania czystosci i porz'l.dku na terenie miasta.
Proponuje si~ zmienic cz~stotliwosc usuwania odpad6w komuna1nych z pozostalych teren6w
mieszka1nych na termin - w miar~ potrzeb nie rzadziej niz raz na cztery tygodnie, ze wzg1~du
na zrMnicowan'l. i10sc os6b zamieszkuj'l.cych na nieruchomosci. Uwazamy, ze zmiana
cz~stotliwosci z 2 tygodni na 4 tygodnie spowoduje bardziej efektywn'l. segregacj~ odpad6w.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komuna1na po dokladnej analizie i wyjasnieniach Nacze1nika Wydzialu Gospodarki
Terenami oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz'l.dku na terenie miasta Rawa
Mazowiecka.

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz'l.dku na terenie miasta
Rawa Mazowiecka.

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



Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Zmiany w planie dochod6w dotycz<t:
1/ Dzial 600, rozdzial 60016 - wprowadza si~ do planu dochod6w w tym rozdziale dotacj~
z budzetu panstwa w kwocie 891.271 zl. przeznaczon<tna realizacj~ zadania drogowego
pn." Budowa dr6g gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w cictgu ulic Prusa i
Zeromskiego w ramach programu pn.: " Narodowy Program Przebudowy Dr6g Lokalnych
2008 - 2011".
2/ Dzial 700, rozdzia170005 - zmniejsza si~ 0 kwot~ 417.000 zl. planowane dochody ze
sprzedazy skladnik6w mienia komunalnego.
3/ Dzial 750, rozdzial 75023 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 10.000 zl. planowane wplywy z
dochod6w r6znych.
4/ Dzia1756, rozdzia175615 - wprowadza si~ do budzetu Miasta pierwsza rat~ w wysokosci
22.690 zl. uzyskan<t z PFRON, stanowi<tc<trekompensat~ z tytulu utraconych dochod6w z
podatku od nieruchomosci w zwi<tzku z ustawowym zwolnieniem z tego podatku zaklad6w
pracy chronionej.
5/ Dzia1801 - przenosi si~ kwot~ dotacji w wysokosci 1.388.537 zl. z rozdzialu 80110-
gimnazja do rozdzialu 80195 - pozostala dzialalnos6. Setto srodki z Europejskiego Funduszu
Spolecznego DE przeznaczone na realizacj~ projekt6w dotycz<tcych zagospodarowania czasu
wolnego uczni6w miejskich szk61 gimnazjalnych. Zmiana rozdzialu wynika z tego, iz Urz<td
Marszalkowski w Lodzi, kt6ry zajmuje si~ dystrybucj<t tych srodk6w, zakwalifikowal t<t
dotacje w rozdziale 80195.
6/ Dzial 852, rozdzial 85212 - wprowadza si~ do planu dochod6w kwot~ 20.000 zl. jako
planowane do uzyskania dochody nalezne budzetowi miasta z tytulu obslugi zadan
dotycz<tcych egzekwowania naleznosci od dluznik6w alimentacyjnych.
Dochody te przeznacza si~ jednoczesnie na zwi~kszenie wydatk6w budzetu miasta

zwi<tzanych z realizacj<t tego zadania.
7/ Dzia1900, rozdzia190095 - kwota dochod6w w wysokosci 4.011 zl. stanowi zwrot do
budzetu z tytulu rozliczenia przez Sp61k~ RAWIK doplat do wody i sciek6w za 2008 rok.
8/ Dzial 921, rozdzial 92195 - wprowadza si~ do budzetu zwi~kszenie srodk6w w wysokosci
60.000 zl. pochodz<tcych z wplat sponsor6w na organizacj~ w br. imprez Dni Rawy
Mazowieckiej oraz kolejnej edycji Nocy Blusowych.
9/ Dzial926, rozdzia192601 - zwi~kszenie planu dochod6w 0 kwot~ 20.650 zl. z tytulu
wprowadzenia do budzetu wplaty nadwyzki srodk6w obrotowych OSiR wynikaj<tcej z
koncowego rozliczenia przychod6w i wydatk6w zakladu budzetowego za 2008 rok.

Zmiany w planie wydatk6w budzetu dotycz<t:
1/ Dzia1600, rozdzia160016- zmniejsza si~ 0 kwot~ 1.129.000 zl. planowane wydatki
majqtkowe na realizacj~ inwestycji " Budowa dr6g gminnych wraz z odwodnieniem
realizowanych w cictgu ulic Prusa i Zeromskiego w ramach programu pn.: "Narodowy
Program Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008 - 2011". Zmiana planu stano wi dostosowanie
planowanych srodk6w do potrzeb wynikaj<tcych z post~powania przetargowego na to zadanie.

Dokonuje si~ r6wniez przeniesienia kwoty 200.000 zl. w tym rozdziale z wydatk6w
biez<tcych na wydatki maj<ttkowe tj. wprowadzenie nowego tytulu inwestycyjnego:
Budowa parkingu i chodnika przy uJ. Solidarnosci w Rawie Mazowieckiej
W zwi<tzku z brakiem miejsc parkingowych w rejonie cmentarza, od strony bramy g16wnej,
zachodzi potrzeba budowy nowego parkingu.



Parking zlokalizowany b~dzie wzdluz muru cmentarza od ulicy Solidamosci. Kilkadziesi'tt
nowopowstalych miejsc parkingowych podniesie poziom bezpieczenstwa ruchu drogowego w
tym rejonie miasta. W ramach inwestycji przebudowany zostanie istniej'tcy tam chodnik na
odcinku od ul. Tomaszowskiej do wysokosci wjazdu do garazy. Wnioskowana kwota
obejmuje rowniez koszty wykonania dokumentacji technicznej tego przedsi~wzi~cia.
21 Dzial 700, rozdzial 70095- zmniejszenie wydatkow maj'ttkowych 0 kwot~ 155.000 zl.
dotyczy korekty wysokosci planowanych srodkow na realizacj~ zadania obejmujacego
kompleksow'tmodemizacj~ osiedla Tomaszowska. Z uwagi na to, iz planowana modemizacja
osiedla Tomaszowska ( III etap) dotyczy rowniez terenow nalez'tcych do Rawsko-
mazowieckiej Spoldzielni Mieszkaniowej, ktora planuje wlasne srodki na to zadanie,
niezb~dne naklady ze strony budzetu miasta to kwota nie wyzsza niz 115.000 zl.
31 Dzial 801:
- rozdzial 80101 - korekta planu wydatkow dotyczy przesuni~cia z pozostalych wydatkow
biez'tcych kwoty 90.000 zl. na pokrycie kosztow pochodnych od wynagrodzen - kwoty
niezb~dnej na ten cel do konca roku.
- rozdzial 80104 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 226.000 zl. wydatki biez'tce w przedszkolach w tym:
a/ na zakup nowego wyposazenia do nowej cz~sci Przedszkola Nr 5 niezb~dnego do 3 sal
lekcyjnych, szatni, gabinetu dyrektora, gabinetu lekarskiego, wyposazenia kuchni, lazienek.
Zakupy dotycz't glownie mebli, dywanow, pomocy dydaktycznych, zabawek, poscieli,
lezakow, akcesoriow kuchennych oraz wyposazenia lazienek. Planowana kwota na ten cel w
niniejszej korekcie to 186.000 zl.
bl zwi~ksza si~ rowniez wysokosc planowanej dotacji dla niepublicznego przedszkola 0

40.000 zl. Jest to wysokosc dotacji, ktora zabezpieczy potrzeby w tym zakresie na drugie
polrocze br. Wzrost wysokosci dotacji jest wynikiem wyzszej ilosc dzieci ucz~szczaj'tcych
do tej placowki, niz planowano na pocz'ttku roku.
cl wydatki maj'ttkowe w tym rozdziale n wysokosci 4.000 zl. to wnioskowana kwota na zakup
nowego pianina do zaj~c dydaktycznych dla Przedszkola Nr 5.
41 Dzia180110 - przenosi si~ kwot~ 1.388.537 zl. pochodz'tc'tz EFS na realizacj~ projektow
w gimnazjach miejskich do rozdzialu 80195 - zgodnie z przelewami dysponenta srodkow tj.
Urz~du Marszalkowskiego w Lodzi.
51 Dzial 801, rozdzial 80195 - przenosi si~ do tego rozdzialu srodki w wysokosci 6.000 zl.
z dzialu 921, rozdzialu 92195, ktore zostan'tprzeznaczone na dotacje dla organizacji
pozarz'tdowych na organizacj~ letniego wypoczynku dzieci z terenu miasta.
61 Dzial 852:
- rozdzial 85212- zwi~ksza si~ 0 kwot~ 20.000 zl. planowane wydatki w tym rozdziale
z przeznaczeniem tych srodkow na wydatki ponoszone na obslug~ zadan w zakresie
swiadczen alimentacyjnych. Dotacja celowa uzyskiwane z budzetu panstwa na obslug~
wyplaty tych swiadczen nie pokrywa w 100 % kosztow z tym zwi'tzanych, Dyrektor MOPS
wnioskuje 0 przeznaczenie kwoty uzyskanej z dochodow budzetu miasta z tytulu sci~ania
wierzytelnosci od dluznikow alimentacyjnych na pokrycie niezb~dnych wydatkow
ponoszonych przez MOPS na kompleksow't realizacj~ tych zadan.
- rozdzial 85228 - Dyrektor MOPS wnioskuje 0 przesuni~cie kwoty 4.900 zl. z oszcz~dnosci
na wynagrodzeniach osobowych na wydatki zwi'tzane z kosztami umow - zlecen
zawieranych z opiekunkami osob chorych wymagaj'tcych na co dzien takiej opieki.
81 Dzial921, rozdzia192118 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 35.000 zl. dotacj~ dla Muzeum Ziemi
Rawskiej na realizacj~ zadan publicznych w tej placowce planowanych w br.

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 wniosk6w nie bylo.
Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu na 2009 rok.
Uwag do trdci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Ad 7. Przyj~cie uchwaly w sprawie dofinansowania ze srodkow z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Uchwala Rady Miasta podj~ta zgodnie z przedlozonym projektem opracowanym przez
Ministerstwo Sportu, jest niezb~dna do zalctczenia do przygotowanego przez Burmistrza
Miasta wniosku 0 uzyskanie dofinansowania z Funduszu ,rozwoju kultury fizycznej na
budow~ krytej plywalni wraz z lodowiskiem w naszym midcie.

Opini~ Komisji Budi:etu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyj~cia uchwaly w sprawie dofinansowania
ze srodk6w z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczctca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc projektu uchwaly w sprawie
przyj~cia uchwaly w sprawie dofinansowania ze srodk6w z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.

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

Temat referowal Czeslaw Kierebinski Prezes Rawskich Wodoci£tg6w i Kanalizacji.
Powiedzial m.in.
Na podstawie zatwierdzonych przez Rad~ Miasta Rawa Mazowiecka aktualnych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w od 1 kwietnia 2009 r.
obowictzujct nowe oplaty z tytulu odprowadzania sciek6w opadowych i roztopowych z
powierzchni utwardzonych w kwocie 10 gr za 1 m2/m-c.
Dotychczas, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej wynoszctce w skali roku ok. 400 000 zl
finansowane byly z budzetu miasta
Wprowadzenie ww. oplat Sp61ka RAWiK obszemie uzasadniala wymieniajctc m.in. takctkoniecznosc
jako jeden z warunk6w umozliwiajctcych uj~cie w dokumentacji aplikacyjnej 0 pozyskanie dotacji z
Funduszu Sp6jnosci Unii Europejskiej zakresu zwictzanego z przebudowct i rozbudowct sieci
kanalizacji deszczowej. Ponadto waznym powodemjest mozliwosc odzyskania podatku VAT od
koszt6w inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Nowe oplaty, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, zostaly niezbyt przychylnie przyj~te
przez odbiorc6w uslug. W trudnej sytuacji znaleili niekt6rzy z nich z powodu dekoniunktury
wynikajctcej z obecnie wyst~pujctcej sytuacji kryzysowej w gospodarce swiatowej i krajowej.
W tej sytuacji, spelniajctc oczekiwania wi~kszosci odbiorc6w uslug, wnioskuj~ 0 uchwalenie
doplaty z budzetu miasta na poziomie 33 % obowictzujctcej stawki.



Wobec braku pewnosci uchwalenia wnioskowanych oplat, w budzecie miasta byly zarezerwowane
srodki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, kt6re po 1 kwietnia br. tylko cz~sciowo b~d't
wykorzystane z tytulu obci'tzenia Urz~du Miasta za odprowadzanie sciek6w opadowych i
roztopowych z posiadanych lub b~d'tcych w zarz'tdzie powierzchni utwardzonych na podstawie
taryfy.
Proponuj~ wi~c cz~se z tych srodk6w w kwocie 110 000 zl przeznaczye na wnioskowane
doplaty na okres od 1.04 do 31.12.2009 r.
Powyzsza kwota wynika z iloczynu og6lnej powierzchni teren6w utwardzonych przewidywanej
do naliczania oplat, a wynosz'tcej 380000 m2

, stawki doplaty 0,03 zllm2 plus VAT i 9 m-cy, to
jest za okres od pocz'ttku obowiqzywania taryfy do koilca 2009 roku.
Prosz~ 0 uwzgl~dnienie przytoczonych wyzej argument6w i uchwalenie doplat.

W dyskusji glos zabieali:
- Slawomir Stefaniak zwr6cil uwag~, ze nie jest dokonan,a inwentaryzacja kanalizacji deszczowej
w mieScie, ponadto powinna bye ustalone zasady co do poboru oplat.
Radny Slawomir Stefaniak zglosil wniosek aby stawka doplaty z budzetu Miasta z tytulu
odprowadzenia sciek6w opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych wynosila 0,9 zl
plus podatek VAT a nie jak proponuje si~ 0,03 zl. plus podatek VAT

Prezes RTBS Teresa Pietrzak zabieraj'tc glos apelowala 0 zniesienie oplat z tytulu odprowadzenia
sciek6w opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych. Wprowadzenie tych oplat znacznie
obci'tzy lokator6w RTBS jak i Sp6ldzielni Mieszkaniowej. Pobierany czynsz od lokator6w i tak
znacznie wzr6s1 w 2009 roku z tytulu podwyzek energii elektrycznej, gazu czy podwyzki wody i
sciek6w.
Prezes Rawsko Mazowieckiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej zabieraj'tc glos tez apelowal 0 zniesienie
oplat z tytulu odprowadzenia sciek6w opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych.
Wprowadzenie tych oplat znacznie obci'tzy lokator6w Sp6ldzielni Mieszkaniowej.

Wobec przeci~aj'tcej si~ dyskusji Burmistrz Miasta zglosil wniosek 0 wycofanie projektu uchwaly
z obrad.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska oglosila 15 minutow't przerw~.
Po przerwie glosowano kolejno zgloszone wnioski.
Wniosek radnego Slawomira Stefaniaka aby stawka doplaty z budzetu Miasta z tytulu
odprowadzenia sciek6w opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych wynosila 0,9 zl
plus podatek VAT a nie jak proponuje si~ 0,03 zl. plus podatek VAT

Wniosek w glosowaniu zostal odrzucony.
Glosowalo 14 radnych, za - 5, przeciw - 8, wstrzymuj'tcy - 1.

Wniosek Burmistrza Miasta 0 wycofanie projektu uchwaly w sprawie doplaty dla odbiorc6w uslug
z obrad.
Wniosek w glosowaniu zostal odrzucony. Glosowalo 14 radnych, przeciw - 13, wstrzymuj'tcy - 1.

Opinif Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Prezesa Rawskich
Wodoci~6w i Kanalizacji zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie doplaty dla
odbiorc6w uslug.



Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
doplaty dla odbiorc6w uslug.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci<t glos6w. Glosowalo 14 radnych, za- 11,
wstrzymuj<tcych - 3.

Ad 9. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Rawa Mazowiecka na lata 2008-2014.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2008 - 2014 okrdla list~ gl6wnych
inwestycji miasta w ukladzie wieloletnim, wskazuj<tc zr6dla ich finansowania.
Przedmiotem uchwaly jest aktualizacja uchwalonego w rnarcu Wieloletniego Planu Inwestycyjneo.
W zwi<tzku z zamiarem zlozenia wniosku 0 dofinansowanie krytej plywalni z lodowiskiem w
Ministerstwie Sportu i Turystyki zachodzi potrzeba korekty WPI.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Rozwoju
Gospodarczego Promocji i Integracji Europejskiej oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2008-2014.
Innych wniosk6w nie bylo.

Przewodnicz<tca 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~tajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych

Przewodnicz<tca Rady Miasta przedstawia tresc pisma Rawsko - Mazowieckiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowej w sprawie wezwania do usuni~cia naruszenia interes6w prawnych czlonk6w Rawsko
Mazowieckiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej dokonanych uchwal<t w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.
Nast~pnie Prezes Rawskich Wodoci<tg6w i kanalizacji udzielil wyjasnienia.
Powiedzial m.in.
Pismem L.dz. 474/2009 z dnia 11 marca 2009 roku Rawsko-Mazowiecka Sp6ldzielnia Mieszkaniowa,
dzialaj<tc na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, wezwala Rad~ Miasta Rawa
Mazowiecka do usuni~cia naruszenia prawa dokonanego uchwal<t tego organu ill XXXIIl260/09 w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorcze odprowadzanie sciek6w.
W wezwaniu tym Sp6ldzielnia zarzucila Radzie Miasta Rawa Mazowiecka podj~cie tej uchwaly z
naruszeniem art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i
zbiorowym odprowadzaniu sciek6w. Ten przepis ustawy stanowi, iz w okresie 18 miesi~cy od dnia
podj~cia dzialania przez powolane lub utworzone przedsi~biorstwo wodoci<tgowo-kanalizacyjne lub
podj~cie przez istniej<tce przedsi~biorstwo nowego rodzaju dzialalnosci gospodarczej z zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod~ lub zbiorowego odprowadzania sciek6w obowi<tzuj<tceny i stawki
oplat uchwalone przez rad~ gminy, zapewniaj<tce pokrycie uzasadnionych koszt6w zbiorowego
zaopatrzenia w wod~ lub zbiorowego odprowadzania sciek6w.



Uchwala taka podejmowana jest przez rad~ gminy na wniosek w6jtalburmistrzalprezydenta miasta w
terminie 14 dni przed powolaniem 1ub utworzeniem przedsi~biorstwa wodoci'lliowo-kanalizacyjnego,
1ubpodj~ciem przez istniejqce przedsi~biorstwo nowego rodzaju dziala1nosci gospodarczej w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod~ 1ub zbiorowego odprowadzania sciek6w.
Sp6lka Rawskie Wodoci'llii i Kanalizacja w Rawie Mazowieckiej, na kt6rej wniosek przyj~to
kwestionowan<tprzez Sp6ldzie1ni~ uchwal~, zostala zarejestrowana w Rejestrze Przedsi~biorc6w
Krajowego Rejestru S<tdowego w dniu 30 kwietnia 2008r. Z tych tez powod6w, zdaniem Sp6ldzie1ni,
Sp6lkajest nowoutworzonym przedsi~biorstwem w rozumieniu art. 24a powolanej wyzej ustawy.
Powyzsza okolicznose stanowi, iz Rada Miasta Rawa Mazowiecka nie mogla przyj<te kwestionowanej
uchwaly zatwierdzaj<tcej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciek6w.
Z tym stanowiskiem Sp6ldzie1ni nie mozna si~ zgodzie. Rawskie Wodoci'llii i Kanalizacja Sp6lka z 0.0.

w Rawie Mazowieckiej powstala w wyniku przeksztalcenia uprzednio istniej<tcego zakladu
budzetowego (Zakladu Gospodarki Komuna1nej w Rawie Mazowieckiej) w t<tform~ organizacyjno-
prawnq, w wykonaniu uchwaly Nr XV/134/08 Rady Miastq. Rawa Mazowiecka z dnia 22 stycznia
2008r., w sprawie likwidacji i przeksztalcenia Zakladu Gospodarki Komuna1nej w Rawie Mazowieckiej
w jednoosobow<t sp6lk~ z ograniczon<t odpowiedzia1nosci<t. Zasady takich przeksztalcen zaklad6w
budzetowych jednostek samorz<tdu terytoria1nego regu1uj<tprzepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 0

gospodarce komuna1nej /Dz. U. z 1997, Nr 9, poz. 43 z p6in. zm./, a w szczeg61nosci przepis art. 23
ust. 3 tej ustawy. Stanowi on, iz sp6lka powstala w wyniku przeksztalcenia wst~puje we wszystkie
prawa i obowi<tzki zwi<tzane z dziala1nosci<tprzeksztalconego zakladu budzetowego.
Na1ezy zatem przyj<te, iz uprzednio zatwierdzone przez Rad~ Miasta Rawa Mazowiecka, na wniosek
zakladu budzetowego, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorcze odprowadzanie sciek6w
dawaly przeto obowi<tzek temu zakladowi budzetowemu do ich stosowania, a tym samym byly one
nierozerwa1nie i bezsprzecznie zwi<tzane z dziala1nosci<ttego zakladu. Wobec powyzszego byly one
obj~te przedmiotem sukcesji generalnej po1egaj<tcejmi~dzy innymi na przej~ciu prawa i obowi<tzku ich
stosowania przez powstal<t w wyniku przeksztalcenia tego zakladu Sp6lki.
W tym stanie forma1no-prawnym Rawskie Wodoci'llii i Kanalizacja Sp. z 0.0. jest w tym zakresie
nast~pc<tprawnym przeksztalconego zakladu budzetowego, a tym samym nie jest przedsi~biorstwem
wodoci'lliowo-kanalizacyjnym, 0 kt6rym mowa w dyspozycji przepisu art. 24a ust. 1 ustawy 0

zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w.Stanowisko to znajduje
potwierdzenie w pismiennictwie poswi~conym tym zagadnieniom (vide: Lukasz Ciszewski - "Ceny d1a
nowego przedsi~biorcy"; Wodoci'llii-Kanalizacja, Nr 12/2007).
Za uchybienie obowi<tzkom prawnym nie spos6b uznae r6wniez braku konsultacji spolecznych w tym
zakresie, poniewaz przepisy nie przewiduj<t obowi<tzku przeprowadzenia konsultacji, ani ich trybu.
Rawik sp. z 0.0. (przedsi~biorstwo wodoci'lliowo-kana1izacyjne w Rawie Mazowieckiej) przedlozylo
Radzie Miasta taryfy do zatwierdzenia. Wniosek ten wraz z zal<tcznikami zgodnymi z przepisami
wykonawczymi do ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w
pod1egal weryfikacji przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Rada, podejmuj<tc kwestionowan<t
przez sp6ldzie1nie uchwal~, nie stwierdzila niezgodnosci z obowi<tzuj<tcymi przepisami, ani tez danymi
wyjsciowymi do usta1enia oplat, a pochodz<tcymi z okresu dziala1nosci Zakladu Gospodarki
Komuna1nej w Rawie Mazowieckiej - nie bylo wi~c przeszk6d do zatwierdzenia taryf. Ich struktura i
wysokose byly bowiem zgodne z wo1<tRady.
Zgodnie z powolanym w wezwaniu do usuni~cia naruszenia prawa przepisem art. 101 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku 0 samorz<tdzie gminnym (Dz.U. z 2001 rNr 142 po. 1591 ze zm.) "Kazdy, czyj interes
prawny 1ubuprawnienie zostaly naruszone uchwal<t lub zarz<tdzeniem podj~tymi przez organ gminy w
sprawie z zakresu administracji publicznej, moze - po bezskutecznym wezwaniu do usuni~cia
naruszenia - zaskarzye uchwal~ do s<tduadministracyjnego". Na1ezy wi~c przede wszystkim wykazae
naruszenie interesu prawnego 1ub uprawnienia przez uchwal~ podj~t<tprzez organ gminy. Naruszenie
interesu prawnego nie moze bye zwi<tzane ze stosowaniem uchwaly 1ecz z samymjej istnieniem (Piotr
Szkud1arek glosa do wyroku NSA z dnia 28.06.2005 r aSK 1733/04 - AST.2006.1 0.70).



Wzywajqcy winien wykazac zwiqzek pomi~dzy kwestionowana uchwalqa wlasn'lprawnie
gwarantowan'l (a nie tylko faktycznq) sytuacj'l. Zwi'lzek ten winien polegac na tym, ze zaskarzona
uchwala naruszaj'lc prawo jednoczesnie negatywnie wplywa na sfer~ prawnomaterialn'l Sp6ldzielni,
pozbawiaja np. pewnych uprawnien lub uniemozliwia ich realizacje (wyrok Wojew6dzkiego S'ldu
administracyjnego w Lodzi z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie sygn. Akt I SA/Ld 1041/07). "Jezeli
skarz'lca nie wykazala, ze nast'lPi1o poprzez podjecie zaskarzonej uchwaly naruszenie jej interesu
prawnego, ajedynie, ze takie zagrozenie moze zaistniec w przyszlosci (interes faktyczny) - nie moze
skutecznie wniesc skargi do s'ldu administracyjnego z braku legitymacji skargowej w trybie okreSlonym
wart. 101 ustawy 0 samorz'ldzie gminnym" takie stanowisko zaj'll WSA w Gliwicach w wyroku z dnia
7 lutego 2007 roku w sprawie sygn. Akt II SA/GI 943/06. Podobnie zreszt'l Naczelny S'ld
Administracyjne w Warszawie w wyroku z dnia 41utego 2005 r w sprawie sygn. Akt aSK 1563/04 -"
Poniewaz do wniesienia skargi nie legitymuje stanjedynie zagrozenia naruszeniem, przeto w skardze
nalezy wykazac, w jaki spos6b doszlo do naruszenia prawnie chronionego interesu lub uprawnienia
podmiotu wnosz'lcego skarg~". Samo naruszenie interesu prawnego nie uprawniajeszcze do
uwzgl~dnienia skargi. Mozliwosc taka zachodzi dopiero w6wczas, gdy naruszenie interesu prawnego
lub uprawnienia jest zwi'lzane z jednoczesnym naruszeniem przepisu prawa materialnego (wyrok NSA
w Warszawie z dnia 18 stycznia 2007 r w sprawie sygn. Akt IIaSK 1627/06). S'ldy administracyjne
wielokrotnie zajmowaly stanowisko, iz do wykazania naruszenia interesu prawnego musi dojsc poprzez
samo uchwalenie uchwaly, a nie w wynikujej stosowanie w przyszlosci (np. wyrok NSA w Warszawie
z dnia 4.09.2001 r sygn. Akt II SA 1410/01).
W kontekscie przytoczonego orzecznictwa s'ldowego nalezy stwierdzic, iz Sp6ldzielnia nie wykazala
naruszenia jej indywidualnego interesu prawnego poprzez podjecie uchwaly, ani tez naruszenia prawa
materialnego oraz zwi'lzku pomi~dzy tym naruszeniem prawa materialnego a naruszeniem interesu
prawnego. Dlatego tez brakjest podstaw do jej uchylenia.
Niezaleznie od powyzszego nalezy stwierdzic, iz uchylenie uchwaly nie zmieniloby nic w sytuacji
faktycznej sp6ldzielni. Taryfy i tak, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i
zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz.U. Nr 72, poz. 747) s'lobowi'lzuj'lce.
Z tych tez wzgl~d6w wezwanie Rawsko-Mazowieckiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Rawie
Mazowieckiej do usuni~cia naruszenia prawa w kwestionowanej przez Sp6ldzielni~ uchwale nie
zasluguje na uwzgl~dnienie.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew Tuszyiiski przewodnicz~cy
komisji.
Komisja po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodoci~6w i Kanalizacji oraz
Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wezwania do usuni~cia naruszenia
interes6w prawnych czlonk6w Rawsko Mazowieckiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej dokonanych uchwal'l
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie sciek6w.

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w spraWle
wezwania do usuni~cia naruszenia prawa.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'l glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 12,
wstrzymuj'lcych - 2.



Ad 11. Przyjfcie uchwaty w sprawie skargi na dzialalnosc Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka.

Temat referowala Jolanta Makowska Sekretarz Urz<rduMiasta.
Powiedzial m.in.

Pan Edward Milczarek zlozyl skarg<rna dzialalnosc szeregu instytucj i publicznych, w tym na
dzialalnosc Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, przekazanCl w tym zakresie do rozpatrzenia
Radzie Miasta Rawa Mazowiecka przez Lodzki UrzCldWojewodzki w Lodzi (pismo ill

P.OIY.05511156109 z dnia 7 maja 2009 roku, uzupelnione pismem 0 tej samej sygnaturze z
dnia 4 czerwca 2009 roku). Z treSci tej skargi wynika, ze zarzuty dotyczClce dzialalnosci
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka odnoszClsi<rdo kwestii zwiClzanych:

1. z wzniesieniem w sClsiedztwie dzialki stanowiClcej wlasnosc skarzClcego zakladow
rzemieslniczych 0 duzej uciClZliwoscidla otoczenia ,

2. z niewlasciwymi dzialaniami w zakresie planowania przestrzennego,
3. z niemoznosciClzalegalizowania budynku gospodarczego jako budynku mieszalnego.

Od. 1. Panstwo Maria i Edward Milczarek zamieszkujCl w budynku gospodarczym
pobudowanym na ich nieruchomosci polozonej przy ul. Orzeszkowej 12 w Rawie
Mazowieckiej. Nieruchomosc ta sClsiadujez zakladami rzemieslniczymi prowadzClcymi swojCl
dzialalnosc na dzialkach przy ulicy Orzeszkowej lOw Rawie Mazowieckiej (zaklad stolarski)
i Orzeszkowej 14 w Rawie Mazowieckiej (zaklad slusarski).
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka na wniosek skarzClcego prowadzil post<rpowanie
administracyjne w sprawie nakazania osobom fizycznym, ktorych dzialalnosc oddzialywuje
na srodowisko w trybie art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 0 ochronie
srodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z poin. zmianami) wykonania w okreslonym
czasie czynnosci zmierzajClcych do ograniczenia negatywnego oddzialywania na srodowisko.
Post<rpowanie to zostalo zakonczone decyzjami Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka:
- decyzjClNr GK. 8063/38/07 z dnia 14 marca 2007 r. odmawiajClcClobowiClZkunalozenia
ograniczenia uciClZliwosci zakladu slusarskiego Pana Krzysztofa Sowika poprzez prowadzenie
prac b<rdClcychprzedmiotem dzialalnosci gospodarczej w zamkni<rtychpomieszczeniach
zarowno w okresie letnim jak i zimowym,
- decyzjClNr GK. 8063/37/07 z dnia 14 marca 2007 roku odmawiajClcClobowiClZkunalozenia
ograniczenia uciClZliwosci zakladu stolarskiego Pana Kazimierza Serwika poprzez
prowadzenie prac b<rdClcychprzedmiotem dzialalnosci gospodarczej w zamkni<rtych
pomieszczeniach, zarowno w okresie letnim jak i zimowym.
Decyzje te nie zostaly zaskarzone przez strony tego post<rpowania, w tym przez Panstwa
Milczarkow. Postanowienie Nr SKO. KOOS-30107 z dnia 4 paZdziernika 2007 roku
SamorzCldowe Kolegium Odwolawcze w Skierniewicach odmowilo skarzClcemu oraz Marii
Milczarek i Renacie Milczarek - Madej przywrocenia terminu do wniesienia odwolania od
decyzji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Okolicznosc ta spowodowala, ze w/w decyzje
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka staly si<rostateczne. Decyzja Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka znak: GK. 8063/38/07 z dnia 14.03.2007 roku byla przedmiotem wniosku
skarzClcegorozpatrywanym przez SamorzCldowe Kolegium Odwolawcze w Skierniewicach 0

stwierdzenie jej niewaznosci. Decyzj<rNr SKO. 4009116107 z dnia 10.08.2007 r.
SamorzCldowe Kolegium Odwolawcze w Skierniewicach odmowilo stwierdzenia niewaznosci
tej decyzji, a ta decyzja Kolegium nie zostala zaskarzona.
Wobec powyzszego uznanie skargi za bezzasadnCl w tym temacie jest jedynym mozliwym
rozstrzygni<rciem.



Od. 2 Planowanie przestrzenne jest procesem perspektywicznym obejmuj<tcym mniejsze lub
cale obszary miasta. Rawa Mazowiecka stale posiada aktualne plany zagospodarowania
przestrzennego miasta zgodnie z obwi<tzuj<tcymiprzepisami prawa.
Poniewaz skarga Pana Edwarda Milczarka zarzuca niewlasciwe dzialania w zakresie

planowania pragn~ przyblizyc histori~ dzialan w tym zakresie na obszarze miasta Rawa
Mazowiecka i osiedla Tatar, kt6rego Pan Edward Milczarek jest mieszkancem.
Zgodnie z miejscowym og6lnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka zatwierdzonym uchwal<t ill VII31/85 Miejskiej Rady Narodowej w Rawie
Mazowieckiej w dniu 28 marc a 1985r i opublikowanym w Dzienniku Urz~dowym
Wojew6dztwa Skiemiewickiego ill 5 poz. 33., teren oznaczony symbolem 27MN mial
przeznaczenie " mieszkalnictwo rodzinne 0 niskiej intensywnosci zabudowy, zakaz
wznoszenia budynk6w mieszkalnych i uslugowych " obejmowal teren 31,25ha, a warunki
zabudowy "istniej<tce siedliska rolnicze do zachowania, poz<tdana zmiana funkcji siedlisk na
nierolnicze. Likwidacja targowicy z bucht<t sp~dow<t. CWonnosc terenu okolo 300 mieszkan.
Realizacja osiedla 0 miejscowy plan szczeg6lowy" w uwagach ,,1986-95".
o wlasciwym zagospodarowaniu dzialek na osiedlu Tatar przesadzal plan szczeg6lowy
przyj~ty uchwal<t ill VII32/85 Miejskiej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej z dnia 28
marca 1985r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego szczeg6lowego planu zagospodarowania
przestrzennego teren6w budownictwa jednorodzinnego osiedla "Tatar" w Rawie
Mazowieckiej przy ulicy Tomaszowskiej i Katowickiej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa
Skiemiewickiego ill 5 poz. 34) Teren oznaczony symbol em 24MN mial przeznaczenie "
mieszkalnictwo rodzinne 0 niskiej intensywnosci zabudowy" obejmowal 3290ha, 8 dzialek, a
warunki zabudowy " istniej<tce urz<tdzenia targowicy do likwidacji. Projektowana zabudowa
wolnostoj<tca w zestawieniu bliiniaczym .Wysokosc budynk6w do II kondygnacji".
Przyj~te przez Miejsk<t Rad~ Narodow<t w Rawie Mazowieckiej plany sporz<tdzono w oparciu
o obowi<tzuj<tc<tw6wczas ustaw~ z dnia 12 lipca 1984r. 0 planowaniu przestrzennym (Dz.U
ill 35 poz.185). W dniu 7 lipca 1994r Sejm przyj<tl ustaw~ 0 zagospodarowaniu
przestrzennym opublikowan<t w Dzienniku Ustaw ill 89 poz.415. Zgodnie z art.67 tej ustawy
" 1.miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego , obowi<tzuj<tce w dniu wejscia w
zycie ustawy trac<t moc po uplywie 5 lat od dnia jej wejscia w zycie.... "i" .... Przed
utrat<t mocy plan6w, 0 kt6rych mowa w ust.! rada gminy jest obowi<tzana do uchwalenia
studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy".
Rada Miasta w styczniu 1996 roku przyst<ij)ila do sporz<tdzenia studium i uchwalila studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej w
dniu 29 grudnia 1997r ( uchwala ill XXXIX/309/97) , a nast~pnie przyst<ij)ila do zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego miasta . We wrzesniu 1999 r. Zarz<td Miasta
zawiadomil wszystkich wlascicieli i wladaj<tcych terenami, 0 wylozeniu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej i prognozy
skutk6w wplywu ustalen w/w projektu zmiany planu na srodowisko przyrodnicze, do
publicznego wgl<tdu i poinformowal 0 mozliwosci wniesienia protestu lub zarzutu.
Zarzuty i protesty wniesione do projektu planu byly rozpatrywane na Sesji Rady Miejskiej w
dniu 20 grudnia 1999r. Ze strony Pana Edwarda Milczarka nie byl wniesiony zaden protest
ani zarzut.
W dniu 30 marca 2000r Rada Miasta podj~la uchwal~ ill XXII15912000 w sprawle
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
(Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa L6dzkiego ill 64 poz. 354 z dnia 16 .05.2000)
W planie tym teren oznaczony zostal symbol em ,,7.89MNp - teren przy ul S. Zeromskiego z
nast~puj<tcym zapisem:
Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej-uslugowej
Zasady i warunki zagospodarowania:



- zabudowa wolnostojqca z dopuszczeniem zabudowy blizniaczej uwarunkowanej szerokosciet
istniejetcych dzialek budowlanych
- minimalna wielkosc terenow zielonych - 30% powierzchni dzialki budowlanej
- wysokosc budynkow mieszkalnych do 2,5 kondygnacji
- wysokosc budynkow uZytecznosci publicznej do 1,5 kondygnacji
- nachylenia polaci dachowych minimum 50%
- poziom posadzki parteru w cz~sci frontowej, wyniesiony nad poziom terenu maksymalnie
do wysokosci 1,0 m
- budynek gospodarczy 0 powierzchni zabudowy do 40 m2 i wysokosci kalenicy do 4 m od
poziomu terenu
- zakaz podzialu istniejetcych dzialek budowlanych.
W 2003r. znowu ulegly zmianie przepisy 0 planowaniu przestrzennym. Ustawa z dnia 27 marca
2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U ill 80 poz. 717) w przepisach
przejsciowych i koncowych - w art.87 ust.l zapisala "stuclia uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia
1995r. zachowujetmoc" , a poniewaz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawa Mazowiecka zostal uchwalony w 2000rokujest w swietle przepisow prawa planem nadal
obowietzuj etcym.
Wszystkie miej scowe plany oprocz rozstrzygni~c dotyczetcych wybranych fragmentow miasta
zawierajetrowniez informacje ogolne odnoszetce si~ do wszystkich mieszkancow miasta.
Wobec powyzszego uznanie skargi za bezzasadne w tym temacie jest jedynym mozliwym
rozstrzygni~ciem.
Od. 3 Wnioski Pana Edwarda Milczarka dotyczetce zmiany w obowietzujetcym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta - i pozwolenie na uzytkowanie drugiego
domu mieszkalnego na jednej dzialce budowlanej - Setrozpatrywane w trybie przewidzianym
w ustawie 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski byly negatywnie
rozpatrzone z uwagi na to, ze przyj~ty plan nie dopuszcza dwoch budynkow mieszkalnych na
jednej dzialce budowlanej.
W tym stanie formalno-prawnym tej sprawy zarzuty skarzetcego dotyczetce niepodejmowania
dzialan przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka nie zaslugujet na uwzgl~dnienie.

Burmistrz Miasta zabierajetc glos wyjasnial, ze w kilkakrotnie rozmawial z Panem Milczarkiem.
Podejmowane byly dzialania w celu zlagodzenia konfliktow setsiedzkich. Zadna ze stron nie wykazala
dobrej woli. Jako Burmistrz nic w tej sprawie nie moze pomoc.

Pan Edward Milczarek zabierajetc glos przedstawil swoja spraw~ od poczettku:
- od zakupu dzialki,
- budowy,
- konfliktu z setsiadarni z tytulu ucietzliwych zakladow produkcyjnych,
- przedstawial wyroki NSA, decyzje Wojewody, opinie Ochrony Srodowiska.

Radny Slawomir Stefaniak zwrocil uwag~ aby na przyszlosc przy ustalaniu planu zagospodarowania
przestrzennego miec na uwadze dopuszczanie zakladow produkcyjnych na osiedlach mieszkaniowych.
Sprawa Pana Milczarka jest tego przykladem. Wniosek radnego Michala Sowika byl jak najbardziej
sluszny przy uchwalania studium. Nalezy miec wiedz~ na etapie uchwalania planu zagospodarowania
jakie to b~detzaklady produkcyjne?
V-ce Przewodniczetcy Rady Miasta Wojciech Kubicki zabierajetc glos zwrocil uwag~, ze sprawa ta
jest znana od kilku lat, konflikt mi~dzy setsiadami pogl~bia si~. Zwrocil si~ z pytaniem do Burmistrza
Miasta czy wszystkie czynnosci administracyjne z Urz~du zostaly w tej sprawie zalatwione.



Sekretarz Miasta odpowiadaj<tc stwierdzila, ze wszystkie czynnosci administracyjne w tej sprawie
zostaly dopelnione.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc projektu uchwaly w spraWle
skargi na dziala1nosc Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 12. Przyj~cie uchwaly w sprawie zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarow
Miejskich w Rawie Mazowieckiej".

Temat referowal Nacze1nik Wydzialu Gospodarki Terenami Artur Piotrowski.
Powiedzial m.in.
W Loka1nym Programie Rewitalizacji Obszar6w Miejskich w Rawie Mazowieckiej uchwa10nym
uchwal<tNr XXXl277/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2005 roku, w
rozdzia1e III " Zalozenia Programu Rewitalizacji", w pkt.5 pt." Zasi~g terytoria1ny
rewitalizowanych obszar6w", w tabeli okrd1aj<tcej obszary przeznaczone do rewitalizacji, dodaje
si~ numer porz<tdkowy IV, 0 nast~puj<tcym brzmieniu: osied1a wielorodzinne: Niepod1eglosci,
9 Maja, Zwolinskiego i osied1e Zamkowa Wo1a.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komuna1na po dokladnej analizie i wyjasnieniach Nacze1nika Wydzialu Gospodarki
Komuna1nej opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany "Loka1nego Programu
Rewita1izacji Obszar6w Miejskich w Rawie Mazowieckiej"

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany "Loka1nego Programu Rewitalizacji Obszar6w Miejskich w Rawie Mazowieckiej".

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

Sekretarz Miasta Jo1anta Makowska poinformowala 0 propozycji przystcwienia Rady Miasta
do Zwi<tzku Gmin Wiejskich Wojew6dztwa L6dzkiego. Pierwsze spotkanie odbylo si~ 21 1utego
2008 roku w Lodzi. Wzi~li udzial przedstawicie1e gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Ce1em zwi<tzku b~dzie:
- wspieranie idei samorz<tdu terytoria1nego, obrony wsp61nych interes6w gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich z terenu wojew6dztwa 16dzkiego,

- d<tzeniedo spoleczno-gospodarczego ich rozwoju poprzez bardziej efektywne wykorzystanie
dost~pnych funduszy europejskich.

Radni nie przyj~li tej propozycji.
Miasto Rawa Mazowiecka na1ezy do Zwi<tzku Gmin Mazowieckich.



Ad 14. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w I kwartale 2009 r.

Sprawozdanie zawieralo okres :
1/ od 1 stycznia 2009 r do 31 marca 2009 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 158 um6w, z czego:
- 2 w Szkole Podstawowej Nr 1
- 5 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 6 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 2 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- 1 w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- 3 w Gimnazjum Nr 1
- 1 w Gimnazjum Nr 2
- 2 w Muzeum Ziemi Rawskiej,
- 12 w Miejskim Domu Kultury,
- 24 w Osrodku Sportu i Rekreacji,
- 8 w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej,
- 1 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 91 w Urzttdzie Miasta

Informacjtt przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 30 kwietnia 2009 r. do 23 czerwca 2009r.
W tym okresie w kazd't srodtt przyjtttych zostalo 41 interesant6w,
Jeden dzien Burmistrz przebywal na urlopie.

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't Rawskim,
- spotkaniu Zwi'tzku Miasta Polskich,
- spotkaniu w Sp6ke Rawskich Wodoci~6w i Kanalizacj i,
- spotkaniu z konserwatorem zabytk6w,
- w spotkaniach z przedsittbiorcami (m.in. LOGIS , DAKOTA, TABO, FORD SERVICE,
MIRBUD, HOTEL OSSA, SULO, BONETII, KINGSPAN )

Na tym punkcie Przewodnicz'tca Rady Miasta oglosila zakonczenie obrad XXXVI Sesji Rady
Miasta.
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