
PROTOKOL

z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta
z dnia 28 wrzesnia 2009r.

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

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.
Burmistrz Miasta Eugeniusz Goraj zwrocil si~ z wnioskie~ 0 wprowadzenie do porz'ldku obrad
punktu dotycz'lcego zmiany do Statutu Mlodziezowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
Dodatkowy punkt w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.
Porz'ldek obrado naniesionych poprawkach zostal przyj~ty jednoglosnie (glosowalo 15 radnych)
w nast~puj'lcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porz'ldku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Przyst'lPienie do realizacji programu pt. "Moja szkola jest dla rnnie".
5. Przyjecie uchwaly w sprawie zaliczenia do kategorii drog gminnych, drog pozbawionych kategorii

drog powiatowych.
6. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa

Mazowiecka na lata 2008-2014.
7. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow

zamieszkalych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
8. Zmiany do Statutu Mlodziezowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka ..
9. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
10. Interpelacje, zapytania.
11. Zakoilczenie obrad.

Protokol z obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty w glosowaniu wi~kszosci'l
glosow. Glosowalo 14 radnych, za-13, wstrzymuj'lcych-l.

Temat referowala Katarzyna Urbailska Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 1.
Powiedziala m.in.
Program skierowany jest do uczniow szkoly Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej.
Celem ogolnym projektu jest stworzenie warunkow do wszechstronnego rozwoju umyslowego,
psychicznego uczniow tej szkoly.

Cele ogolne b~d'l realizowane poprzez cele szczegolowe:
- podnoszenie efektywnosci wynikow w nauce uczniow szkoly maj'lce specyficzne potrzeby
edukacyjne,



- rozwijanie zainteresowan w kluczowych dla rozwoju osobistych kompetencjach, matematycznych
naukowo-technicznych i informatycznych.

- rozwijanie poczucia wlasnej wartosci i ksztahowanie wrazliwosci na sztuk~ wyrazonych w roznych
formach artystycznych.
W ramach tego projektu b~d't organizowane zaj~cia dydaktyczno-wyrownawcze psychoedukacyjne,
specjalistyczne ( logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne), dodatkowe zaj~cia pozalekcyjne
ukierunkowane na rozwoj kompetencji kluczowych oraz w ramach bloku" spotkania ze sztuk<t"
zaj~cia artystyczne( teatralne, plastyczne, taneczne). Projekt jest zgodny z Planem Dzialania POKL IX
2009, Dzialania 9.1. wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug
Edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Poddzialania 9.1.2 wyrownywanie szans
edukacyjnych uczniow z grup 0 utrudnionym dost~pie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w jakosci
uslug edukacyjnych programu operacyjnego Kapital Ludzki.
Projekt jest zgodny z celami strategicznym regionu, powiatu , miasta i szkoly.

Opinif Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki - Przewodnicz~cy Komisji.
Komisja po analizie przedlozonego materialu, po wyjasnieniach Dyrektora Szkoly Podstawowej
Nr 1 opiniuje pozytywnie proponowany program 'Moja Szkolajest dla mnie".

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
Przystqpienia do realizacji programu pt. "Moja szkola jest dla rnnie" - Program rozwojowy
Szkoly Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w Rawie Mazowieckiej.

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

Ad 5. Przyjfcie uchwaly w sprawie zaliczenia do kategorii drog gminnych, drog pozbawionych
kategorii drog powiatowych.

Temat referowala Maria Stanislawczyk inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
Powiedziala m.in.
Na podstawie ustawy 0 drogach do drog gminnych zalicza si~ drogi 0 znaczeniu lokalnym nie zaliczone
do innych kategorii, stanowi'tce uzupelniaj'tc't siee drog sluz'tcych miejscowym
potrzebom. Zaliczenie do kategorii drog gminnych nast~puje w drodze uchwaly rady gminy po
zasi~gni~ciu opinii wlasciwego zarz'tdu powiatu. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii,
jest mozliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie
i zaliczenie nie moze bye dokonane pozniej niz do konca trzeciego kwartalu danego roku, z moc't
od dnia 1 stycznia roku nast~pnego.
Zarz'td Powiatu Rawskiego zwrocil si~ 0 opini~ w sprawie pozbawienia kategorii drog powiatowych
do Burmistrza Miasta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rada powiatu podj~la uchwal~ pozbawiaj'tc't
kategorii drog powiatowych.
Zgodnie z przepisami ustawy 0 drogach publicznych zachodzi uzasadniona koniecznose
zakwalifikowania tych drog do drog kategorii gminnych.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach inspektora Wydzialu Gospodarki
Komunalnej opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zaliczenia do kategorii drog
gminnych, drog pozbawionych kategorii drog powiatowych.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
zaliczenia do kategorii drog gminnych, drog pozbawionych kategorii drog powiatowych.



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

Ad 6. Zmiana uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa
Mazowiecka na lata 2008-2014.

Temat referowal Pawel Piqtkiewicz - Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego Promocji i
Integracji Europejskiej
Powiedzial m.in.
Zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2008-2014
spowodowana jest potrzeb'l dostosowania tytulow inwestycyjnych do tytulow wnioskow 0

dofinansowanie poszczegolnych zadan.
Obecna zmiana dotyczy wniosku 0 dofinansowanie kontynuacji budowy drog na osiedlu Tatar.
Wprowadzono nowy tytul "Budowa drog gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ci<tgu
ulic: E. Orzeszkowej i H. Sienkiewicza w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych 2008 - 2011." Oraz uaktualniono wszystkie kwoty zwi'lzane z budow'l nawierzchni
drog w Rawie Mazowieckiej wraz z ich odwodnieniem.

Radny Michal Sowik zabieraj'lc glos zwrocil uwag~, ze w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym nie
znalazly si~ takie zapisy jak:
- budowa budynku socjalnego czy budowa biezni na Stadionie Miejskim.
Burmistrz Miasta odpowiadac potwierdzil brak takich zapisow, gdyz te inwestycji S'l na etapie rozmow
i projektow.
Innych wnioskow nie bylo.

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

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu 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 15 radnych.

Ad 7. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow
zamieszkalych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowala Jolanta Kosinska Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.
Zgodnie z art. 90fust. 1 ustawy 0 systemie oswiaty, uchwalenie regulaminu udzielania pomocy
materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow jest kompetencja Rady Gminy.
Na wniosek Rady Szkoly przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej dokonuje si~
zmiany w § 12 pkt. 1 umozliwiaj'lcy zwrot kosztow w ramach stypendium szkolnego osobom,
ktore nab~d'lPodr~czniki szkolne za posrednictwem rady szkoly, przy czym nie b~d'lmogly
uzyskac imiennego rachunku na poniesione wydatki.

Opinif Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Oswiaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany regulaminu udzielania
pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka.



Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz<l.ca Rady Miasta Grazyna Dl(bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjl(tajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Informacje przedstawil Zastl(pca Burmistrza Miasta Wojciech Skoczek.
Powiedzial m.in.
W zwi<l.zkuze zblizaj<l.cymi sil( wyborami do Mlodziezowej Rady Miasta oraz zglaszanymi
postulatami zachodzi koniecznosc dokonania zmian w Statucie MRM dotycz<l.cego:
- zmiany § 48 ust. 1 pkt 6. - uaktualnienie pelnej nazwy Osrodka Szkolno- Wychowawczego
- zmiany za1<l.cznikaNr 3 - wzor karty do glosowania 0 zapisie, ze mozna glosowac najednego,

dwoch lub trzech kandydatow. Obecny zapis mowil 0 mozliwosci glosowania najednego lub dwoch
kandydatow.

Opini~ Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil Zbigniew TuszyIiski -
Przewodnicz~cy Komisji.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta zglosila wniosek 0 zmianl( w
§ 48 aby okrl(gi wyborcze byly dwumandatowe a Mlodziezowa Rada Miasta liczyla 12 radnych.

Przewodnicz<l.ca Rady Miasta poddala pod glosowanie wniosek zgloszony przez Komisjl( Prawa i
Porz<l.dkuPublicznego.
Wniosek w glosowaniu zostal przyjl(ty jednoglosnie. Glosowalo 16 radnych. I

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz<l.ca Rady Miasta Grazyna Dl(bska przedstawila tresc projektu uchwaly w spraWle
zmiany do Statutu Mlodziezowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

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

Informacjl( przedstawil Burmistrz Eugeniusz Goraj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 3 wrzesnia 2009 r. do 28 paidziernika 2009r.
W tym okresie w kazd<l.srodl( przyjl(tych zostalo 12 interesantow.

Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydzial lub zamiana, nawierzchnia ulic,
pomoc w sprawie pracy, pomoc spoleczna, pomoc w sprawie otrzymania stypendium.
W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu z Marszalkiem Wojewodztwa
- spotkaniu z Prezesem FOSiGW,
- spotkaniu ze Starost<l.Rawskim,
- spotkaniu z wyborcami z okrl(gu Nr 1,
- spotkaniu w Spoke Rawskich Wodoci<tgow i Kanalizacji,
- spotkaniu ze sportowcami,
- spotkaniu w Komisji Bezpieczenstwa - Zespol Reagowania Kryzysowego,
- w spotkaniach z przedsil(biorcami (m.in. LOGIS, DAKOTA, TABO, FORD SERVICE,
MIRBUD, SULO, BONETII, KINGSPAN )



Radny Slawomir Stefaniak zglosil problem odtworzenia rowu odwadniajq.cego w uli.cy Ksi~ze Domki.
Burmistrz Miasta odpowiadajq.c, potwierdzil konie.cznosc budowy rowu odwadniajq.cego ,
lecz z uwagi na budzet b~dzie do realizacji w miar~ srodk6w finansowych.

Radna Malgorzata Rudniak zwr6cil a si~ z pytaniem do Prezesa Zakladu Energetyki Cieplnej
Czym spowodowana jest podwyzka cieplej wody w miescie, dodala r6wniez, ze cena cieplej
wody jest bardzo wysoka.

Prezes Zakladu Energetyki Cieplnej Jerzy Kartus odpowiadaj'tc stwierdzil, ze cena cieplej
wody i centralnego ogrzewania w miescie jest kalkulowana wedlug koszt6w. W obecnej
chwili nie ma mozliwosci obnizenia ceny cieplej wody czy centralnego ogrzewania.
S'tprowadzone kalkulacje w sprawie zamiennego ogrzewania ( innego niz gazowe) , czy
wprowadzenie pozyskania ciepla poprzez solary. Te sprawy s't tematem dyskusji i rozwazan.

Radny Edward Mazurek zglosil spraw~ dotycz'tc't starego 'Pojazdu ( zglaszan'tjuz na Sesji) na
osiedlu Solidarnosci. Pojazd nie zostal usuni~ty lecz przestawiony na nowy parking.

Radny Michal Sowik zwr6cil si~ z zapytaniem, na jakim etapie jest budowa pralni w Rawie
Mazowieckiej ( okolice ulicy Skierniewickiej), ile jest ( lub jaka dlugosc) zawartych um6w na
sluzebnosc przesylu dla RAWiK.

Burmistrz Miasta odpowiadaj'tc poinformowal, ze budowa pralni jest na etapie pozyskiwania
pozwolen na budow~.
W sprawie sluzebnosci przesylu wodoci<tg6w i kanalizacji odpowiadal Prezes RAWiK
Czeslaw Kierebinski. Odpowiadaj'tc stwierdzil, ze na dzien dzisiejszy ta sprawa jest w trakcie
realizacji( prowadzonajest inwentaryzacja). Dodal r6wniez, ze sprawajest bardzo trudna, s't
to zaszlosci sprzed kilkudziesi~ciu lat.

Radny Wojciech Kubicki zwr6cil uwag~ na podjazd do winy przy Gimnazjum Nr 1, obecnie
podjazd ten jest utrudnieniem dla niepelnosprawnych. Nalezy dokonaczmiany tego podjazdu.
Burmistrz Miasta odpowiadaj'tc potwierdzil, ze podjazd b~dzie poprawiony i dostosowany
tak aby mozna swobodnie podjechac do windy.

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