
PROTOKOL

z obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta
z dnia 2 wrzesnia 2009r.

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

Obrady otworzyla Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dttbska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.
Zgodnie z list't obecnosci stwierdzila prawomocnosc obrad.

Przewodnicz'tca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porz'tdek.
Zwr6cila sitt z zapytaniem, czy s't uwagi do przedlozonego porz'tdku obrad.
Uwag do porz'tdku obrad nie bylo.

Porz'tdek obrad w glosowaniu zostal przyjttty jednoglosnie (glosowalo 15 radnych) w nastttpuj'tcym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjttcie porz'tdku obrad.
3. Przyjttcie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach

podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.
5. Zmiana uchwaly w sprawie ustalenia granic obwod6w oraz planu sieci publicznych szk61

podstawowych i gimnazj6w prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz wl'tczenia do
obwodu Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej miejscowosci z terenu Gminy
Rawa Mazowiecka.

6. Informacja 0 przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2009/2010.
7. Podjttcie chwaly w sprawie wezwania do usunittcia naruszenia prawa.
8. Ustalenie zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi'tcymi wlasnosc Miasta Rawa

Mazowiecka.
9. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

10. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok.
11. Informacja z wykonania budzetu miasta Rawa Mazowiecka wI p6lroczu 2009 r.
12. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta ijednostki organizacyjne

miasta w II kwartale 2009 r.
13. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mittdzy sesjami.
14. Interpelacj e, zapytania.
15. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta zostal przyjttty w glosowaniu wittkszosci't
glos6w. Glosowalo 14 radnych, za - 13, wstrzymuj'tcych - 1.

Protok61 z obrad XXXV Sesji Rady Miasta zostal przyjttty jednoglosnie.
Glosowalo 14 radnych.



Ad 4. Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w publicznych
szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.
Zgodnie z art.14a ust.1 ustawy 0 systemie oswiaty, ustalenie sieci prowadzonych przez gminc:r
publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowychjest
kompetencjqrady gminy.
Dotychczas oddzialy przedszkolne dla dzieci 6-letnich zorganizowane byly w przedszkolach
miejskich, ale czc:rscz tych oddzial6w miala siedzibc:rw szkolach podstawowych.
Od roku szkolnego 2009/2010 dzieci 6-letnie obowiqzkowe roczne przygotowanie
przedszkolne odbywac bc:rd'tw oddzialach przedszkolnych zorganizowanych w szkolach
podstawowych, pod nadzorem dyrektor6w tych szk61.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po dokladnej analizie i wyjasnieniach Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w
publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dc:rbskaprzedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Uwag do trdci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjc:rtajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 5. Zmiana uchwaly w sprawie ustalenia granic obwodow oraz planu sieci publicznych szkol
podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz wl~czenia do
obwodu Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej miejscowosci z terenu
Gminy Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.
Na wniosek W6jta Gminy Rawa Mazowiecka wl'tczono do obwod6w szk61 podstawowych
i gimnazj6w nowe miejscowosci z terenu Gminy Rawa Mazowiecka oraz przeprowadzono
weryfikacjc:rdotychczasowych obwod6w.
Przygotowany projekt uchwaly systematyzuje przedmiotow't kwestic:r,z tych wzglc:rd6w
podjc:rcieuchwaly jest uzasadnione.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po dokladnej analizie i wyjasnieniach Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w
publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna Dc:rbskaprzedstawila trdc projektu uchwaly w sprawie
ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.



Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

PRZYJECIA DO PRZEDSZKOLA

Komisja Kwalifikacyjna przy Przedszkolach Miejskich Nr 1, 2, 5 w Rawie Mazowieckiej do 19
oddzia16w przyjlt1a 470 dzieci w tym 51 dzieci z Gminy Rawa Mazowiecka. Sposr6d dzieci
zamieszkalych na terenie naszego Miasta wychowaniem przedszkolnym objltte S'l.wszystkie 5-1atki
oraz 72% dzieci 3-4 letnich.

UMOWA Z GMINA RAWA MAZOWIECKA

Zgodnie z umow'l. zawart'l. pomiltdzy Burmistrzem Miasta a W6jtem Gminy Rawa Mazowiecka,
Miasto przejlt10 do realizacji zadanie z zakresu edukacji publicznej polegaj'l.ce na prowadzeniu nauki i
wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkalych na terenie Gminy w przedszkolach, dla
kt6rych organem prowadz'l.cym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Gmina Rawa Mazowiecka i Gmina Rzeczyca zwracaj'l. Miastu koszty wychowanie przedszkolnego,
kt6re stanowi'l. iloczyn Iiczby dzieci przez planowane srednie wydatki biez£tce ponoszone przez
miasto.
Za rok szkolny 2008/2009 Gmina Rawa Mazowiecka przekazala Miastu srodki w wysokosci: 478
851,32zt., Gmina Rzeczyca 3 648 zl, og61em kwota 482499,32 z1..

ODPLATNOSC ZA PRZEDSZKOLE

Nauka w przedszkolu w zakresie podstawy programowej jest bezplatna. Jezeli dziecko korzysta z
zywienia rodzice Iub opiekunowie ponosz'l. tylko koszty zwi'l.zane z zakupem produkt6w (dzienna

stawka tywieniawa) i przygotowaniem posilk6w (aplata stala).

Odplatnosc za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwala nr XXX/245/2000 Rady Miasta z dnia
28 Iistopada 2000r. w sprawie ustalenia oplaty za swiadczenia prowadzonych przez miasto Rawa
Mazowiecka przedszkoli publicznych.

1. Oplata stab:
40 zl za pierwsze dziecko
35 zl za drugie dziecko

2. Dzienna stawka zywieniowa: 6,00 zl

ZATRUDNIENIE

W rawskich przedszkolach zatrudnionych S'l.94 osoby, w tym w przeliczeniu na etaty 86,63
• 48 - nauczyciele w tym etat6w - 45,48
• 1 - pielltgniarka
• 46 - administracja i obsluga, w tym etat6w 41,15

SZKOLY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

Do 87 oddzial6w w szkolach podstawowych i gimnazjach ucz~szcza 2036 uczni6w, w tym
181 dzieci szeScioletnie.



o roku szkolnego 2009/2010 w szkolach podstawowych utworzono oddzialy przedszkolne
dla dzieci 6-1etnich: w Szkole Podstawowej Nr 1 - 2 oddzialy, w Szkole Podstawowej Nr 2 -
4 oddzialy, w Szkole Podstawowej Nr 4 - 2 oddzialy.
Przeci~tna liczba uczni6w na 1 oddzial:

szko!y podstawowe - 22
gimnazja - 25

Szkola Rok szkolny
2009/2010

SP1 33
SP2 56
SP4 41
G1 21
G2 132
RAZEM 327

Gmina zwraca Miastu koszty nauki szkolnej, za rok szkolny 2008/2009 Gmina Rawa Mazowiecka
przekazala Miastu srodki w wysokosci: 338 368,08 zl.

ZA TRUDNIENIE
W rawskich szkolach zatrudnionych jest 181 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 184,58.
Z og61nej liczby 167 nauczycieli zatrudniamy: 5 pedagog6w szkolnych, 9 nauczycieli swietlicy, 5
bibliotekarzy,2 psycholog6w i logoped~.
Pracownicy administracji i obstugi - 49,75etatu.

Szkola Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 - dokonano naprawy i malowania elewacji catego
budynku szko!y
Szkota Podstawowa Nr 1 - pomalowano 7 izb lekcyjnych, szatni~, pok6j zast~pcy dyrektora, wejscie
do szko!y od prawej strony, korytarzy przy salach oddziat6w przedszkolnych, w zwiqzku z
przejsciem klas zerowych do szkoly przygotowano toalet~ na I pi~trze.
Szkota Podstawowa Nr 2 - wymiana p!yt chodnikowych przy boisku szkolnym, aranzacja tzw. Patio,
remont zaplecza na II pi~trze (cyklinowanie podtogi, remont drzwi i malowanie pracowni), wymiana
wykladziny w holu gt6wnym szko!y i sekretariacie na wyktadzin~ typu tarkett, remont gabinetu
dyrektora (wymiana parkietu i malowanie), remont instalacji elektrycznej w sekretariacie szko!y oraz
w gabinecie dyrektora, malowanie sali gimnastycznej.
Szkota Podstawowa Nr 4 - dokonano modemizacji lazienek w zwiqzku z przejsciem klas
zerowych do szkoly. Zalo:zono plytki w sto16wce szkolnej.
Przedszkole Miejskie Nr 1 - malowanie pomieszczen kuchennych i szatni, potozenie terakoty w
lazienkach dla dzieci, polozenie wykladziny na dolnym holu, wymiana drzwi - 12 szt., zakup szafek
do szatni, zakupy sprz~tu kuchennego: zmywarka, krajalnica, robot kuchenny, garnki stalowe,
zatozenie okapu nad piecem konwekcyjno parowym w kuchni.
Przedszkole Miejskie Nr 2 - malowanie piwnic, pomieszczell kuchennych, sal zaj~c, drobne naprawy.
Przedszkole Miejskie Nr 5 - zakonczono I etap inwestycji, oddano do uZytku nowy segment
przedszkola, wraz z nowoczesnym zapleczem kuchennym i calkowitym wyposazeniem wszystkich
pomieszczen.



Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSe pisma jakie skierowal Pan
Edward Mi1czarek do Rady Miasta uzasadniajqc dlaczego nie b~dzie uczestniczyl w posiedzeniu
Rady Miasta. Trese pisma w zalqczeniu protokolu.
Ponadto Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni na posiedzeniach komisji zapoznali
si~ treSci'l:.uzasadnienia w sprawie zarzutow zawartych w wezwaniu Pana Edwarda Milczarka i ich
usum~C1a.
W dniu 25 czerwca 2009 roku wplyn~lo do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wezwanie Pani
Renaty Milczarek - Madej i Panstwa Marii i Edwarda Mi1czarek do usuni~cia naruszenia prawa
uchwal'l:.Nr XXII159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w
sprawie miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej przez:
- dopuszczenie na obszarze 0 symbolu 7.89.MNp. dzialki ill 280 i w jej s'l:.siedztwie inwestycji
uci'l:.zliwychdla zdrowia ludzi,
- dopuszczenie realizacji na w/w obszarze jednego domujednorodzinnego najednej dzialce.
Ustosunkowuj'l:.c si~ do zarzutow zawartych w wezwaniu, nalezy stwierdzie, ze wymieniony na
wst~pie obowi'l:.zuj'l:.cydla calego miasta plan miejscowy zostal sporz'l:.dzony w oparciu 0 przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym IDz. U. Nr 89, poz.415 z 1996r. z
poin. zmianamil oraz zachowany zostal przewidziany w/w ustaw'l:.tryb opracowania projektu planu
miejscowego, ktorego sporz'l:.dzenie poprzedzila uchwala Nr XXXIX/311197 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 1997r, w sprawie przyst'I:.Pienia do sporz'l:.dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Obwieszczeniem Zarz'l:.duMiasta Rawy Mazowieckiej z dnia 20.01.1998r. podano do publicznej
wiadomosci poprzez ogloszenia na tablicach ogloszen i w prasie lokalnej uchwal~ 0 ktorej mowa
powyzej, informuj'l:.c0 mozliwosci skladania wnioskow ze strony mieszkancow do w/w planu.
W okreSlonym terminie ze strony Panstwa Mi1czarek wnioskow nie zgloszono.
Projekt planu miejscowego opracowany przez wylonionego w trybie zamowien publicznych
projektanta, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnien zainteresowanych organow i instytucji,
zostal wylozony do publicznego wgl'l:.duna okres 21 dni od 20 wrzesnia 1999r. do 11 paidziernika
1999r.
Zawiadomienie 0 wylozeniu projektu podano do publicznej wiadomosci przez ogloszenie na
tablicach ogloszen Urz~du Miejskiego, w prasie lokalnej oraz poprzez imienne powiadomienie
wszystkich mieszkancow b~d'l:.cychwlascicielami nieruchomosci na terenie miasta, w tym Pani'l:.
R. Milczarek - Madej i Panstwo M. i E. Mi1czarkow, z informacj'l:. 0 mozliwosci zglaszania
protestow i zarzutow do ustalen projektu planu miejscowego.

Ze strony Pani R. Mi1czarek-Madej i Panstwa M.i E.Mi1czarkow i nie zgloszono zadnych
uwag do wylozonego projektu.
Po zachowaniu procedury post~powania w przedmiotowym zakresie, Zarz'l:.dMiasta przedlozyl
Radzie Miejskiej projekt planu do uchwalenia.

Rada Miej ska uchwal'l:.Nr XXII159/2000 z dnia 30 marca 2000r. zatwierdzila przedmiotowy plan
miej scowy zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaw'l:.0 zagospodarowaniu przestrzennym podj~ta uchwala podlegala ocenie
Wojewody co do zgodnosci jej z prawem.

Wojewoda Lodzki nie zglosil zastrzezen do podj~tej uchwaly, co oznacza, ze zostala zachowana
procedura sporz'l:.dzenia projektu, zgodnie z ustaw'l:.0 zagospodarowaniu przestrzennym a zatem
byla i jest uchwala zgodna z prawem.

Nast~pnie uchwala ta zostala ogloszona w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Lodzkiego
ill 64, poz. 354 z dnia 16.05.2000r.



UstosunkowujqC si~ do podniesionych obecnie przez Pani't Renat~ Milczarek-Madej i Panstwo
Mari~ i Edwarda Milczarek zarzutow do ustalen w/w planu miej scowego stwierdzic nalezy, ze nie
byly one zglaszane w przewidzianym trybie ustawowym, a ponadto nie s't zasadne. W zakresie
uci'tzliwosci inwestycji na dzialkach s'tsiednich dla terenu 0 symbolu 7.89.MNp obowi'tzuj'tcy
plan miejscowy zatwierdzony j/w ustala przeznaczenie pod zabudow~ mieszkaniowo - uslugow't
tj. pod budow~ domow jednorodzinnych z dopuszczeniem obiektow uzytecznosci publicznej 0

charakterze uslugowym z wyl'tczeniem inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i
zdrowia ludzi albo mog'tcych pogorszyc stan srodowiska oznaczonych symbolem U w §2
.ust.l pkt g.
Na terenie tym plan dopuszcza rowniez realizacj~ budynku gospodarczego 0 powierzchni
zabudowy do 40 m2 oraz ustala zakaz podzialu istniejqcych dzialek budowlanych.
Istniej'tce obiekty uslugowe tj. zaklad stolarski i warsztat samochodowy na s'tsiednich dzialkach,
obok dzialki ill 280 Pani Renaty Milczarek-Madej i Panstwa Marii i Edwarda Milczarkow,
zostaly zrealizowane przed 2000r. w oparciu 0 obowi'tzu.i'tcy wowczas plan miejscowy z 1985r.
Obiekty te wowczas i na dzien uchwalenia obecnie obowi'tzuj'tcego planu miejscowego nie byly
zaliczone do uci'tzliwych ani mog'tcych pogorszyc stan srodowiska.
Zaklad stolarski zaliczony zostal do inwestycji mog<tcych pogorszyc stan srodowiska
Rozporz'tdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. w sprawie okreSlenia rodzajow i
przedsi~wzi~c mog'tcych znacz'tco oddzialywac na srodowisko /Dz.U. Nr 257 poz.2573/,
natomiast warsztat samochodowy do 3 stanowisk zaliczony zostal do inwestycji mog'tcych
pogorszyc stan srodowiska zmian't w/w rozporz'tdzenia z dn. 10.05.2005r./ Dz.U. Nr 92, poz.
769/. W zakresie jednego domu jednorodzinnego na jednej dzialce budowlanej ustalenie wynika
z § 2 ust.l pkt. 4d planu miejscowego z 2000 r . Taka zasada jako ustalenie planu miejscowego
obowi'tzuje dla wszystkich terenow przeznaczonych w obowi'tzuj'tcym planie miasta pod
zabudow~ mieszkaniow't jednorodzinn't MN i MNp. Nieuzasadnionym byloby inne ustalenie
wyj'ttkowo dla dzialki ill 280, tym bardziej, ze dzialka ta 0 powierzchni 700m2 i szerokosci 14 m
ma dost~pnosc wyl'tcznie od ul. Orzeszkowej.
Wymienione wyzej ustalenia planu miejscowego w stosunku do obszaru na ktorym polo zona
jest dzialka ill 280, nie naruszaj't wi~c interesu prawnego wlascicieli nieruchomosci dzialki ill

280, tak w zakresie dopuszczenia realizacji uslug jak i ograniczenia zabudowy do jednego
domujednorodzinnego najednej dzialce budowlanej.
Na dzialce ill 280 zostal zrealizowany dom jednorodzinny przy granicy z dzialk't ill 279 a wi~c nie
ograniczylo to prawa wlasnosci.
W zwi'tzku z powyzszym uchwala Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z
dnia 30 marca 2000r. , nie naruszyla interesu prawnego wlascicieli dzialki.
Tym samym przedmiotowe wezwanie do usuni~cia naruszenie prawa uznaje si~ za bezzasadne.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami, Burmistrza Miasta oraz Pana Edwarda Milczarka ktory byl obecny na posiedzeniu
Komisji, wezwanie do usuni~cia naruszenie prawa uznaje si~ za bezzasadne.

Przewodnicz'tca 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~tajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych



Ad 8. Ustalenie zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi~cymi wlasnosc Miasta Rawa
Mazowiecka.

Temat referowal a Bogumila Sitarek Naczelnik Wydzialu gospodarki Terenami.
Powiedziala m.in.
Zgodnie z ustawa 0 samorzqdzie gminnym, w celu uregulowania spraw majqtkowych gminy,
dotyczqcych zasad nabycia, zbycia i obci'lzenia nieruchomosci oraz ich wydzierzawienie na okres
dluzszy niz trzy lata - do wlasciwosci rady Gminy nalezy podjecie uchwaly okreslaj'lcej zasady
gospodarowania nieruchomosciami zasobu gminy.
W sklad zasobu gminnego wchodz'l nieruchomosci, kt6re stanowi'l wlasnosc Gminy Miasta Rawa
Mazowiecka, a nie zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste lub w trwaly zarz'ld oraz nie byly
obci'lzone prawem uzytkowania.
Uchwala okresla zasady gospodarowania nieruchomosciami, ustalaj'lc Burmistrzowi Miasta zakres
uprawnien w gospodarowaniu nieruchomosciami co znacznie uprosci i przyspieszy procedury nabycia,
zbycia, dzierzawy oraz obci'lzenia nieruchomosci miejskich.
Uprawnienia do nabywania i zbywania nieruchomosci wykonywane przez Burmistrza Miasta
ograniczono do kwoty 100.000 zl.
Maj'lc na uwadze , ze uregulowania uchwal'l daj'l wyczerpuj'lce prawne i organizacyjne podstawy do
prawidlowego i sprawnego zarz'ldzania nieruchomosciami zasobu gminnego, podjecie proponowanej
uchwaly jest zasadne.

Radny Slawomir Tabaczynski zglosil wniosek aby uprawnienia do nabywania i zbywania
nieruchomosci wykonywane przez Burmistrza Miasta ograniczono do kwoty 10.000 zl.

Radny Edward Mazurek zglosil wniosek aby uprawnienia do nabywania i zbywania
nieruchomosci wykonywane przez Burmistrza Miasta ograniczono do kwoty 50.000 zl.

Przewodnicz'lca Rady poddala pod glosowanie obydwa wnioski.
Kolejno glosowano wnioski:
Wniosek radnego Slawomira Tabaczynskiego zostal odrzucony. Glosowalo 15 radnych, za - 4,
przeciw - 9, wstrzymuj'lcych - 2.

Wniosek radnego Edwarda Mazurka zostal przyj~ty wi~kszosci'l glos6w. Glosowalo 15 radnych,
za - 9, przeciw - 4, wstrzymuj'lcych - 2.

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. Glosowalo 4 czlonk6w,
za -3, 1- przeciwny.

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
ustalenie zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi'lcymi wlasnosc Miasta Rawa
Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'l glos6w. Glosowalo 15 radnych, za- 14,
1- przeciw.



Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Burmistrz Miasta wnioskuje 0 wyrazenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego w kwocie 100.000 zl z przeznaczeniem tych srodk6w na pokrycie koszt6w zakupu
samochodu ratowniczo-bojowego dla Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w Rawie Mazowieckiej.
Srodki na ten cel S'l zapisane w budzecie miasta na 2009 rok.

Opinif Komisji Budietu przedstawil Piotr Irla - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lca 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 15 radnych.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly dotyczy zmiany w uchwale budzetowej na 2009 rok w nast~puj'lcym
zakresie:

1/ Dzia1750, rozdzia175023 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 35.000 z1. planowane wplywy z
dochod6w r6znych w tym zawieraj'l si~ wyplaty odszkodowan, refundacje wydatk6w i inne.
2/ Dzial 801, rozdzial 80101 i 80110 - wprowadza si~ do budzetu miasta zwi~kszenie
dochod6w pozyskiwanych przez szkoly z tytulu udost~pniania pomieszczen szkolnych na
rzecz innych podmiot6w.
- rozdzial 80195- pozostala dzialalnosc wprowadza si~ do budzetu miasta dotacj~ celow'l z
budzetu panstwa w kwocie 39.500 z1. na wykonanie w szkolach miejskich zadania:
"Monitoring wizyjny w szkolach miejskich"
3/ Dzial 852, rozdzial 85228 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 4.000 z1. planowane do uzyskania
dochody nalezne budzetowi miasta z tytulu obslugi zadan zleconych w zakresie uslug
opiekunczych.
4/ Dzial 921, rozdzial 92195 - wprowadza si~ do budzetu zwi~kszenie srodk6w w wysokosci
60.000 z1.pochodz'lcych z wplat sponsor6w na organizacj~ imprez miejskich w br.
5/ Dzial926, rozdzia192605 - wprowadza si~ do planu dochod6w dotacj~ w wysokosci
47.690 z1., kt6r'lmiasto pozyska z srodk6w Unii Europejskiej z Funduszu Spolecznego na
zorganizowanie kolejnej edycji Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.



1/ Dzial750, rozdzial75023 - zmniejsza si<r0 kwot<r126.000 zl. planowane wydatki na
wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Urz<rduMiasta. Przedluzaj'l.cy si<rtermin
uzyskania decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykreslenia
z rejestru zabytk6w budynku dawnych jatek , odsuwa w czasie zlecenie wykonania
dokumentacji w br. Mozliwe b<rdziew tym roku tylko ogloszenie konkursu na projekt
budynku urz<rdu.
21 Dzial 801:
- rozdzial 80101 - zwi<rksza si<r0 kwot<r5.000 zl. planowane wydatki biez'l.ce na pokrycie
potrzeb w zakresie wykonania niezb<rdnych prac remontowych w SP Nr 2.
- zmniejsza si<r0 kwot<r 152.000 zl. planowane naklady na realizacj<r inwestycji w zakresie
modernizacji SP Nr 1 w zwi'l.zku z zakonczeniem inwestycji po przetargach nastCijJily
oszcz<rdnosci w kwocie podanej powyzej.
- rozdzial 80103 - wprowadza si<rdo planu wydatk6w budzetu nowy rozdzial w zwi'l.zku z
przej<rciem od 1 wrzesnia przez nasze szkoly podstawowe oddzial6w zerowych, kt6re do
konca tego roku szkolnego dzialaly jako oddzialy zerowe przedszkolne. Od nowego roku
szkolnego w SP Nr 1 b<rd'l.2 oddzialy zerowe, w SP Nr 24 oddzialy i w SP Nr 4 - 2 oddzialy.
W zwi'l.zku z wygospodarowaniem dodatkowych pomieszczen w szkolach podstawowych
b<rdziefunkcjonowalo 0 3 oddzialy zerowe wi<rcejniz w roku ubieglym.
- rozdzial80104 - przenosi si<rdo rozdzialu 80103 srodki w kwocie 92.020 zl. planowane w
przedszkolach na dzialanie oddzial6w zerowych do nowoutworzonego rozdzialu 80103.
- zwi<rksza si<r0 kwot<r300.000 zl. planowane wydatki na ten rok na kolejny etap
modernizacji Przedszkola Nr 5. Zadanie to planowane jest do wykonania w cyklu 2 letnim
( 2009/2010).
- rozdzial80195 - zwi<rksza si<rwydatki maj'l.tkowe w tym rozdziale 0 kwot<r80.000 zl.
przeznaczon'l.na wykonanie monitoringu wizyjnego we wszystkich szkolach miejskich.
W 50% srodki na to zadanie pochodzic b<rd'l.z dotacji celowej z budzetu panstwa.
31 Dzial 852, rozdzial 85215 - zmniejsza si<r0 kwot<r100.000 zl. planowane wydatki na
wyplaty dodatk6w mieszkaniowych. Z analizy wykonania wydatk6w w tym rozdziale
wynika, ze pelna kwota srodk6w planowana w uchwale budzetowej na ten cel nie b<rdzie
wydatkowana.
- rozdzial 85295- zwi<rksza si<r0 kwot<r20.000 zl. planowane wydatki z budzetu miasta na
dozywianie dzieci i doroslych.
Dzial900, rozdzial 90095 - zmniejsza si<rplanowane naklady za inwestycje 0 kwot<r22.000
zl. w zwiqzku z zakonczeniem inwestycji dotycz'l.cej budowy wodoci~u w ul.Skierniewickiej
oraz zakupem kolejnego szaletu.
41 Dzialu 921, rozdzialu 92195 - zwi<rksza si<r0 kwot<r20.000 zl. plano wane wydatki biez'l.ce
na realizacj<rzadan wlasnych w zakresie kultury.
51 Dzial926, rozdzial92605 - wprowadza si<rdo planu wydatk6w kwot<r 47.690 zl., kt6ra
b<rdzieprzeznaczona na wydatki zwi'l.zane z Rawskim Rodzinnym Rajdem Rowerowym,
srodki na ten cel miasto pozyska z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spolecznego.

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

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D<rbskaprzedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu na 2009 rok.



Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjt(ta jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Informacjt( przedstawila Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Budzet Miasta Rawa Mazowiecka w pierwszym p61roczu zamkn'll sit( po stronie dochod6w kwot'l

21.021.448 zl, kt6ra stanowi 40 % rocznego planu w 2009 roku.
W analizowanym okresie 2009 roku struktura uzyskanych dochod6w wedlug wazniejszych zr6del
przestawia sit( nastt(puj'lCo:
- subwencje og61ne z budzetu panstwa wykonane w I p6lroczu - 5.104.024 zl co stanowi 62 %,
- dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacjt( zadan zleconych i wlasnych wykonane w I p61roczu
na kwott( 2.509.584 zl co stanowi 49 % planu rocznego~

- udzialy w podatkach stanowi'lcych doch6d budzetu panstwa wykonane w I p61roczu - 5.870.731z1
co stanowi w 41 % planu rocznego,

- dochody wlasne Miasta z tytulu podatk6w i oplat 10kalnych wykonane w I p6lroczy - 5.899.428z1
co stanowi zostaly w 53% planu rocznego,

- dochody z maj'ltku stanowi kwota 602.441 zl i wykonane zostaly w 6 % planu rocznego.
Realizacja dochod6w budzetu miasta przebiega w spos6b prawidlowy.

Wydatki budzetu Miasta Rawa Mazowiecka w pierwszym p61roczu 2009 roku zamknt(ly sit(
kwot'l21.696.609z1, kt6ra stanowi 33% rocznej kwoty wydatk6w.
W wydatkach og61em wydatki biez'lce to kwota 19.503.737z1, kt6ra stanowi 47% wydatk6w og61em
poniesionych w analizowanym okresie 2009 roku.
Wydatki maj'ltkowe w tym r6wniez dotacje na inwestycje wykonane wI p6lroczu 2009r. to kwota
2. 192.872z1, kt6ra stano wi 9,3 % planu wydatk6w maj'ltkowych budzetu miasta w 2009 r.
W zakresie realizacji wydatk6w inwestycyjnych w pierwszym p61roczu kaZdego roku wykonywane
prace koncentruj'l sit( na przygotowaniu i przeprowadzeniu proceduryprzetargowej, a prace
wykonawcze i platnosci za wykonane roboty nastt(puj'l w drugim p6lroczu roku biez'lcego.
W analizowanym okresie 2009 roku realizowano zadania inwestycyjne i zakupy tylko z srodk6w
Wlasnych budzetu miasta bez udzialu kredyt6w bankowych.

Rada Miasta po zapoznaniu sit( z przedlozonym informacj'l w sprawie wykonania budzetu miasta
za I p61rocze 2008 nie wnosi uwag i przyjt(la do wiadomosci.

Ad 12. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w II kwartale 2009 r.

Sprawozdanie zawieralo okres :
1/ od 1 kwietnia 2009 r do 30 czerwca 2009 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 137 um6w, z czego:
- 2 w Szkole Podstawowej Nr 1
- 3 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 6 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- 2 w Przedszkolu Miejskim Nr 5,
- 6 w Muzeum Ziemi Rawskiej,
- 24 w Miej skim Domu Kultury,



- 5 w Osrodku Sportu i Rekreacji,
- 6 w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej,
- 1 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 78 w Urz~dzie Miasta

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz Goraj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 25 czerwca 2009 r. do 2 wrzeSnia 2009r.
W tym okresie w kazd't srod~ przyj~tych zostalo 52 interesantow,
W tym okresie Burmistrz przebywal 14 dni na urlopie wypoczynkowym.

Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydzial lub zamiana, pomoc dla osob
niepelnosprawnych, praca, pomoc spoleczna, targowisko.
W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z Marszalkiem Wojewodztwa
- spotkaniu z Prezesem FOSiGW,
- z konserwatorem zabytkow
- spotkaniu ze Starost't Rawskim,
- spotkaniu z okazji Swi~ta Policji,
- spotkaniu w Spoke Rawskich Wodociqgow i Kanalizacji,
- Dozynkach Powiatowych,
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. LOGIS , DAKOTA, TABO, FORD SERVICE,
MIRBUD, HOTEL OSSA, SULO, BONETII, KINGSPAN )

Przewodnicz'tca Rady Miasta przedstawila tres6 pi sma Rady Szkoly przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Rawie Mazowieckiej w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej 0

charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Jolanta Kosinska Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformowala, ze
sprawajest w toku opracowywania i b~dzie przedlozona na najblizszej sesji Rady.

Radny Edward Mazurek zwracal uwag~, aby przy budowie kaplicy cmentarnej od ulicy Solidarnosci
zadba6 0 istniej'tc't zielen. Pozostawi6 mozliwie jak najwi~cej, a w miejsce wyci~tych drzew posadzi6
nowe.

Radny Michal Sowik zwrocil si~ do Burmistrza Miasta 0 wyjasnienie braku odpowiedzi na zlozone
pismo do Prezesa Rawskich Wodociqgow i Kanalizacji w sprawie sluzebnosci przesylu.

Radny Leszek Gorecki ponownie apelowal aby w ulicy Mszczonowskiej ustawi6 znaki nakazu
dla tirow wjazdu na obwodnice a nie przez miasto.

Radna Malgorzata Rudniak zglosila wniosek 0 napraw~ chodnika na ulicy Warszawskiej ( na
moscie do ulicy Jerozolimskiej).



Radny Wojciech Kubicki ponowil sw6j wniosek w sprawie opracowania Strategii Miasta.
Burmistrz odpowiadaj'lc zapewnial, ze trwaj'lprace nad opracowaniem nowej Startegii Miasta.

Nast~pnie kolejno glos zabierali czlonkowie Rawsko-Mazowieckiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej
zglaszaj'lc swoje postulaty do Prezesa Sp6ldzielni.
Pan Dobrosz - zwr6cil uwag~ na brak na osiedlu 9 Maja pojemnik6w na segregowane
odpady,
Pan Prejs - zwr6cil uwag~ na brak zamkni~cia przy smietnikach, do smietnik6w na osielu 9 Maja
S'lwrzucane smieci przez inne osoby ( nie zamieszkuj'lce na osiedlu) m.in. mieszkanc6w
s'lsiaduj'lcych segment6w.
Pan Karalus - zwracal uwag~ na zl'l emisje telewizji kablowej, brak znak6w drogowych
sygnalizuj'lcych wyjazd z osiedla, uliczki osiedlowe nie s'l sprz'ltane - kto to ma wykonywac,
nalezy spowodowac aby w miescie byl skup makulatury.
Panowie apelowali aby powolac specjaln'l komisje do rozw.i'lzania tych problem6w. Prezes
Sp6ldzielni ignoruje ich postulaty.
Burmistrz Miasta odpowiadaj'lc zapewnil, ze b~dzie rozmawial z Prezesem Sp6ldzielni, lecz nie ma
wplywu na realizacje tych wniosk6w. Nalezy je skierowac do Rady Nadzorczej Sp6ldzielni.

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

00 30
Sesja trwala od godz. 14 do 18


