
PROTOKOL
Z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta

Z dnia 30 lipca 2009 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Urz~du Miasta. Uczestniczylo 14 radnych,
Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta.

Obrady otworzyla Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porz'l.dek.
Posiedzenie Rady zostalo zwolanie w trybie art. 20 ust. 3 ustawy 0 samorzqdzie gminnym
( na wniosek Burmistrza Miasta).

Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy S'l.uwagi do przedlozonego porz'l.dku obrad.
Burmistrz Miasta zglosil wniosek 0 dodatkowy punkt w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru
zbytk6w, polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Wniosek w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.
Porz'l.dek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie w nast~puj'l.cym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porz'l.dku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Upowaznienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do zaciqgni~cia zobowi'l.zania

wekslowego.
5. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok.
6. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,

wpisanych do rejestru zbytk6w, polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
8. Zakonczenie obrad.

Ad 4. Upowaznienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do zaci~gni~cia zobowi~zania
wekslowego.

Temat referowal Pawel Pi'l.tkiewicz - Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego Promocji i
Integracj i Europej skiej.
Powiedziala m.in.
Burmistrz Miasta zlozyl wniosek do Wojewody L6dzkiego 0 uzyskanie dofinansowania do
koszt6w poniesionych na modernizacj~ Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej ze
srodk6w UE przeznaczonych na realizacj~ zadan inwestycyjnych w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.



Wniosek ten uzyskal pozytywna ocen~ i przyznano dofinansowanie ze ZPORR dla naszej
inwestycji w kwocie 1.635.805,80 zl.
Aktualnie zlozony zostal juz koilcowy wniosek 0 platnose, ktory jest przedmiotem analizy
stosownych sluzb Wojewody Lodzkiego.
Uchwala przedlozona w niniejszym projekcie jest niezb~dna do zalqczenia do weksla i
deklaracji wekslowej wymaganego jako zabezpieczenie warunkow umowy 0 dofinansowanie
ze ZPORR.
Przyznana dotacja ze ZPORR dla naszego miasta z tytulu refundacji wydatkow pokrywa 50 %
kosztow kwalifikowanych poniesionych z budzetu miasta na modemizacj~ MDK w katach
2005-2007.

Dyskusji nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
upowaznienia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do zaciqgni~cia zobowiqzania wekslowego.

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

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Korekta budzetu dotyczy przesuni~cia i zabezpieczenia w budzecie miasta srodkow na
kontynuowanie zadania dotyczqcego budowy drog wraz z kanalizacj<:tdeszczow<:tw osiedlu
Tatar planowanych do realizacji w Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych
2008 - 2011.
Burmistrz Miasta przygotowuje kolejny wniosek obejmuj<:tcyulice s<:tsiaduj<:tcez ul. Prusa i

Zeromskiego. Wniosek ten musi bye zlozony w Urz~dzie Wojewodzkim do 31 lipca br. i dlatego
zachodzi koniecznose podj~cia stosownych zmian w budzecie Miasta zabezpieczaj<:tcych srodki na
realizacj~ kolejnego etapu budowy drog.
W niniejszej korekcie zabezpieczamy srodki wlasne w 100 % (w tym kredyt w miejsce dotacji,
ktora zostanie wprowadzona do budzetu po podpisaniu umowy z Wojewod<:tLodzkimjdli wniosek
uzyska pozytywn<:tocen~). Rozszerzone zadanie na kwot~ l<:tczn<:t800.000 zl.

Radny Michal Sowik zwrocil si~ z pytaniem czy w planach uwzgl~dniona jest ulica bez nazwy na
osiedlu Tatar.
Burmistrz Miasta odpowiadaj<:tcpotwierdzil, ze na tym etapie jest planowana ulic bez nazwy.
Innych uwag nie bylo.

Dyskusji nie bylo.
Przewodnicz<:tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawle
zmiany uchwaly budzetowej na 2009 rok.

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



Ad 6. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, wpisanych do rejestru zbytk6w, polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Jolanta Kosiilska Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie dla wlascicieli zabytk6w wpisanych do rejestru
zabytk6w okresla przepis art.81 ust. 1 z dnia 23 lipca 2003 roku ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece
nad zabytkami.
Zgodnie z tym przepisem dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru udziela organ stanowiqcy gminy na zasadach kreslonych w
podj<rtejprzez ten organ uchwale.
Zasady udzielania takiej dotacji Rada Miasta Rawa Mazowiecka okreslila w uchwale Nr XX/181/04
z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie zasad i trybu post<rpo,:wania,udzielania i rozliczania dotacji
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt6w zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytk6w.
Wnioski 0 udzielenie dotacji zlozyly:
1/ Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Pocz<rciaNMP, PI. Pilsudskiego 9, 96-200
Rawa Mazowiecka na wykonanie remontu elewacji kompleksu koscielnego.
2/ Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Sw Pawla od Krzyza, ul. Ks. 1. Skorupki 3, 96-200 Rawa
Mazowiecka na wykonanie hydroizolacji scian zewn<rtrznych Klasztoru
3/ Wsp6lnota Mieszkaniowa pI. Pilsudskiego na wymian<r wi<riby dachowej oraz pokrycia dachu.
Wniosek Wsp6lnoty Mieszkaniowej zostal odrzucony z uwagi na niekompletn't dokumentacj<r (brak
zgody konserwatora zabytk6w na prowadzenie prac, brak kosztorysu).

Dyskusji nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D<rbskaprzedstawila treSc projektu uchwaly w sprawle
udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, wpisanych do rejestru zbytk6w, polozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj<rtajednoglosnie. Glosowalo 14 radnych.

Pan Michal Sowik zglosil wniosek aby na osiedlu Zamkowa Wola ustawic tablice informuj'tc't
"Cmentarz Zydowski".

Radny Edward Mazurek zabieraj'tc glos zwr6cil uwag<rna nast<rpuj'tce:
- wykonanie sciezki zdrowia w lasku nad zalewem,
- za malo koszy wzdluz zalewu (przy sciezce rowerowej),
- utworzenie k'tPieliska - tor6w plywackich dla doroslych poza istniej'tcym k'tPieliskiem.

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