
PROTOKOL

z obrad XL Sesji Rady Miasta
z dnia 28 paidziernika 2009r.

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

Obrady otworzyla Przewodniczetca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.
Zgodnie z listet obecnosci stwierdzila prawomocnosc obracl.

Przewodniczetca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porZetdek.
Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy Setuwagi do przedlozonego porzetdku obrad.
Uwag do porzetdku obrad nie bylo.
Porzetdek obrad zostal przyj~ty jednoglosnie (glosowalo 15 radnych)
w nast~pujetcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porzetdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Sprzedaz nieruchomosci gruntowej stanowietcej mienie komunalne, polozonej w

Rawie Mazowieckiej przy ulicy Krakowskiej.
5. Zbycie nieruchomosci miejskiej, polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Jerozolimskiej

i Letkowej.
6. Zmiana uchwaly Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXXIII259/09 z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzetdzen wodocictgowych
i urzetdzen kanalizacyjnych dla przedsi~biorstwa wodocictgowo-kanaiizacyjnego Rawskie
Wodocictgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2009-2013.

7. Uchwala w sprawie szczeg610wych warunk6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze,
z wyletczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczeg610wych warunk6w cz~sciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez tryb ich
pobierania.

8. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok.
9. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki orgamzacYJne

miasta w III kwartale 2009 r.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Miasta.
11. Informacja 0 zlozonych oswiadczeniach majettkowych.
12. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
13. Interpelacje, zapytania.
14. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty w glosowaniu wi~kszosciet glos6w.
Glosowalo 15 radnych, za - 13, wstrzymujetcych - 2.



Ad 4. Sprzedaz nieruchomosci gruntowej stanowi~cej mienie komunalne, polozonej w
Rawie Mazowieckiej przy uHcy Krakowskiej.

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

Przedmiotem projektu uchwaly jest sprzedaz nieruchomosci gruntowej zabudowanej budynkiem
uslugowym, oznaczonej w ewidencji gruntow miasta Rawa Mazowiecka nr 442/2 0 pow. 0,1006 ha,
polozonej w obrybie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Krakowskiej, byd'l:.cejw uzytkowaniu
wieczystym osoby fizycznej.
Uzytkownik wieczysty zwrocil siy z wnioskiem 0 sprzedaz w/w nieruchomosci gruntowej byd'l:.cej
dotychczas w jego uzytkowaniu wieczystym.
W zwi'l:.zkuz tym, ze przedmiotowa nieruchomosc jest przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta pod tereny 0 funkcji zabudowy uslugowej uzytecznosci
publicznej nie podlega ona przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztakeniu prawa
uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomo§ci. W obecnym stanie prawnym
uzytkownik wieczysty nieruchomosci moze nabyc prawo uzytkowania wieczystego w trybie
bezprzetargowym na zasadach ogolnie przyjytych w oparciu 0 przepisy ustawy 0 gospodarce
nieruchomosciami za zgod'l:.Rady Miasta.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki Terenami
opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci gruntowej stanowi'l:.cej
mienie komunalne, polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Krakowskiej.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna Dybska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprzedazy
nieruchomosci gruntowej stanowi'l:.cejmienie komunalne, polozonej w Rawie Mazowieckiej przy
ulicy Krakowskiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjytajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 5. Zbycie nieruchomosci miejskiej, polozonej w Rawie Mazowieckiej przy uHcy Jerozolimskiej
i L~kowej.

Temat referowala Bogumila Sitarek - Naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami.
Powiedziala m.in.
Przedmiotem uchwaly jest sprzedaz nieruchomosci miejskiej, polozonej w obrybie 2 miasta Rawa
Mazowiecka przy ul. Jerozolimskiej i L'l:.kowej,oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka nr 302
o pow. 0,0363 ha i przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod tereny
zabudowy uslugowej i tereny drog publicznych - ulicy lokaln'l:..
Nabyciem w/w nieruchomosci zainteresowane S'l:.osoby fizyczne zamierzaj'l:.ce wykorzystac w/w
nieruchomosc na cele uslugowe.
Na nieruchomosci znajdujy siy wiata przystankowa PKS oraz pawilon gastronomiczno - handlowy
wzniesiony w ramach dzierzawy na czas do 31 maja 2010 roku.



Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki Terenami
opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zbycia nieruchomosci miejskiej, polozonej w Rawie
Mazowieckiej przy ulicy Jerozolimskiej i Lqkowej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trdc proj ektu uchwaly w zbycia nieruchomo:
miejskiej, polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Jerozolimskiej i Lqkowej.

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

Ad 6. Zmiana uchwaly Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXXII/259/09 z dnia 25lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz~dzen wodoci~gowych
i urz~dzen kanalizacyjnych dla przedsifbiorstwa wodoci~gowo-kanalizacyjnego Rawskie
Wodoci~gi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2009-2013.

Temat referowal Czeslaw Kierebinski Prezes Rawskich Wodocictg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Powiedzial m.in.
Przyj~ty w m-cu lutym br. w drodze uchwaly Rady Miasta plan rozwoju i modernizacji urz'tdzen
wodocictgowych i urz'tdzen kanalizacyjnych dla przedsi~biorstwa wodocictgowo-kanalizacyjnego stanowiJ
gl6wny dokument, na kt6rego podstawie Sp6lka opracowala wniosek aplikacyjny 0 pozyskanie dotacji z
Funduszu Sp6jnosci Unii Europejskiej. Zakonczenie oceny projektu i podj~cie decyzji przez Ministerstwo
Srodowiska powinno nastqpic do 6 sierpnia br..
Z przyczyn niezaleznych od nas nastqpilo op6znienie i decyzj~ 0 przyznaniu dotacji otrzymalismy dopiero
w dniu 24 wrzesnia br.
W tej sytuacji niemozliwe jest zrealizowanie zakresu przewidzianego w planie w 2009 roku. W
zwi'tzku z tym zaistniala koniecznosc aktualizacji planu w zakresie termin6w. Aktualny plan b~dzie
zal'tcznikiem do umowy 0 dofinansowaniu, kt6rej podpisanie planowane jest w dniu 17.11.2009 r.

Radny Slawomir Stefaniak zwr6cil uwag~ aby rozwazyc mozliwosc przy modernizacji urz'tdzen
wodno- kanalizacyjnych polozenia swiatlowod6w, aby nie dokonywac ponownych wykop6w przy
prowadzeniu swiatlowod6w.

Prezes Rawskich Wodocictg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. odpowiadaj'tc potwierdzil, ze w tej sprawie Set
prowadzone rozmowy.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodocictg6w i Kanalizacji
Sp. z 0.0. opiniuje pozytywnie proponowan't zmian~ uchwaly Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Nr XXXIII259/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urz'tdzen wodocictgowych i urz'tdzen kanalizacyjnych dla przedsi~biorstwa wodocictgowo-
kanalizacyjnego Rawskie Wodocictgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2009-2013.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly zmiany uchwaly Rad)
Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXXIII259/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urz'tdzen wodocictgowych i urz'tdzen kanalizacyjnych dla przedsi~biorstwa
wodocictgowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodocictgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na la
2009-2013.



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

Ad 7. Uchwala w sprawie szczegolowych warunkow przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuDc~
z wyl~czeniem specjaiistycznych uslug opiekuDczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegolowych warunkow cz~sciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak rowniez tryb ich
pobierania.

Temat referowala Agnieszka Zimecka - Dyrektor Osrodka Pomocy Spolecznej.
Powiedziala m.in.
Przedmiotem niniejszego wniosku jest projekt uchwaly w sprawie szczeg610wych warunk6w
przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze, z wylqczeniem specja1istycznych uslug
opiekunczych d1a os6b z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg610wych warunk6w cz~sciowego 1ub
calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez tryb ich pobierania.
Obowiqzujqca obecnie Uchwala Rady Miasta Rawa Mazowiecka zostala uchwalona w 2005 roku
i byla nowelizowana w 2007 roku.
Propozycje zwarte w projekcie niniejszej uchwaly dotycz't:
okreslenia nowego systemu usta1ania odplatnosci za uslugi opiekuncze okreSlenia nowej stawki
odplatnosci po uwzgl~dnieniu obecnych koszt6w realizacji zadania, oraz doprecyzowaniu zapis6w w
sprawie zwo1nienia od oplat.
Propozycja przyj~cia nowego systemu ustalania odplatnosci za uslugi opiekuncze wynika przede wszystkiJ
z utrzymania na dotychczasowym poziomie (na kolejne 3 lata) kryterium dochodowego obowi'tzuj'tcego "
pomocy spolecznej, a kt6re stano wi podstaw~ okreslania odplatnosci i wynosi odpowiednio 477z1 netto w
przypadku osoby samotnej oraz 351zl netto na osob~ w rodzinie.
PodkreSlic nalezy, iz utrzymuj'tce si~ na tym samym poziomie od 2006r kryterium dochodowe, przy
jednoczesnym niewielkim lecz sukcesywnym wzroscie dochod6w (wynikaj'tcych m.in. z waloryzacji
swiadczen emerytalnych czy rentowych) skutkuje przejsciem swiadczeniobiorcy do wyzszej grupy
odplatnosci przy czym stan ten nie uwzgl~dnia r6wnoczesnego wzrostu og6lnych koszt6w
utrzymania osoby czy rodziny, a kt6re byly na duzo nizszym poziomie w roku 2006 niz obecnie. St'td
tez proponowana w projekcie uchwaly tabela odplatnosci po raz pierwszy wprowadza podwyzszony
wskaznik kryterium dochodowego do dochodu, uprawniaj'tcy do zwolnienia z odplatnosci na
poziomie 150% co jest r6wnowazne obecnie dochodowi 715,50z1 netto w przypadku osoby samotnej
i 526,50z1 netto na osob~ w rodzinie.
Ponadto rozszerzenie grup odplatnosci z 8 pozycji do 14 pozycji umozliwi bardzie adekwatne
odniesienie si~ do indywidualnej sytuacji dochodowej przy ustalaniu odplatnosci w szczeg6lnosci w
grupie os6b 0 najnizszych dochodach. Ponadto propozycja zmiany kwotowego wskaznika
okreslaj'tcego doch6d na wskaznik procentowy umozliwia na przyszlosc w przypadku zmiany
ustawowego kryterium dochodowego automatyczn't zmian~ wskaznika kryterium dochodowego do
rzeczywistego dochodu bez koniecznosci ponownego nowelizowania uchwaly.
Na podstawie analizy og6lnych koszt6w realizacji zadania - uslugi opiekuncze - wyliczono, iz koszt
1 godziny uslugi opiekunczej ksztaltowac si~ b~dzie na poziomie 15,80z1 i obliczenia dokonano w
nast~puj'tcy spos6b:
L'tczne srodki przeznaczone w biez'tcym roku na realizacj~ uslug opiekunczych wynosz't obecnie
616.286z1 w tym swiadczenie uslug opiekunczych w ramach umowy - zlecenia stanowi 21,000z1,
Przy obecnym stanie zatrudnienia przeci~tnie w miesi'tcu realizowanychjest 3.024 godzin uslug co
daje 36.288 godzin rocznie. Jednoczesnie w ramach umowy-zlecenia dodatkowo realizowanychjest
rocznie 2.800 godzin uslug opiekunczych. St'td tez: 616.286z1 : 39088 godzin = 15,80z1 za 1 godzin~
uslug opiekunczych.



W przypadku precyzowania zapisow dotyczqcych zwolnienia od oplat, niniejszy projekt wprowadza
po raz pierwszy zapis 0 nie pobieraniu odplatnosci w przypadku gdy kwota do zaplaty jest nizsza niz
najnizszy zasilek okresowy tj 20zl. Zapis taki funkcjonuje juz w rozporzqdzeniu w sprawie
specjalistycznych uslug opiekunczych z 2005r.
Obecnie uregulowania dotyczqce cz~sciowego lub calkowitego zwolnienia od odplatnosci maj'l.
ogolnikowy charakter. W proponowanym projekcie uchwaly doprecyzowano poj~cie cz~sciowego
zwolnienia z odplatnosci (iz moze bye ona zniesiona do 50% ustalonej odplatnosci), a takZe
okolicznosci i warunki jakie nalezy spelnie w przypadku ubiegania si~ 0 zwolnienie.
Podsumowuj'l.c podkreSlie nalezy, iz proponowane w projekcie uchwaly rozwi'l.zania porz'l.dkuj'l. stan
formalny poprzez uaktualnienie stawki, uwzgl~dnienie zmieniaj'l.cych si~ warunkow dochodowych a
takZe konkretyzuj'l. warunki znoszenia odplatnosci.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki Przewodnicz~cy Komisji.
Komisja po analizie przedlozonego materialu oraz wyjasni.eniach Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej opiniuje pozytywnie przedlozony projekt uchwaly w sprawie szczegolowych warunkow
przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze, z wyl'l.czeniem specjalistycznych uslug opiekunczych
dla osob z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegolowych warunkow cz~sciowego lub calkowitego
zwolnienia od oplat, jak rowniez tryb ich pobierania.

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w sprawie
szczegolowych warunkow przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze, z wyl'l.czeniem
specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegolowych
warunkow cz~sciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak rowniez tryb ich pobierania.

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

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
I. Zmiany w planie dochodow.
1/ Dzial 600, rozdzial 60016 - wprowadza si~ do planu dochodow w tym rozdziale zwi~kszenie
dotacji z budzetu panstwa 0 kwot~ 315.813 zl. przeznaczon'l. na kontynuacj~ w 2009 roku realizacji
zadania drogowego pn." Budowa drog gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ci~u ulic
Prusa i Zeromskiego w ramach programu pn.: " Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych
2008 - 2011".
2/ Dzia1700, rozdzial 70005 - zmniejsza si~ 0 kwot~ 3.486.000 zl. planowane dochody ze sprzedazy
skladnikow mienia komunalnego. Ogloszone na m-c wrzesien kolejne post~powania przetargowe na
sprzedaz dzialek komunalnych nie wylonily nabywcow na przedmiotowe nieruchomosci.
Dzial756
- rozdzial75615 - wprowadza si~ do budzetu Miasta drug'l.rat~ dotacji z PFRON w kwocie 22.000 zl.
stanowi'l.c'l. rekompensat~ z tytulu utraconych dochodow z podatku od nieruchomosci z tytulu
ustawowego zwolnienia z tego podatku zakladow pracy chronionej.
- rozdzial75616:
l/wprowadza si~ do budzetu zwi~kszone dochody 0 kwot~ 75.000 zl. z podatku od czynnosci
cywilno-prawnych, urealnienie planu przewidywanych wplywow do konca roku w oparciu 0

uzyskane dochody za III kwartaly br.



2/zmniejsza si~ 0 kwot~ 50.000 zl. planowane wplywy budzetu z oplaty targowej pobieranej na
targowiskach zlokalizowanych na terenie miasta. Z analizy dochod6w uzyskanych w okresie III
kwartal6w br. wplywy z tej oplaty nie przekrocz'l:. 200.000 zl.

- rozdzial 80101 - wprowadza si~ do budzetu dochody w wysokosci 11.500 zl. uzyskane przez
szkoly podstawowe ill 1 i 4 z tytulu odszkodowan z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia na
obiektach ( opady deszczu i wichury),
- rozdzial80103 - wprowadza si~ do budzetu miasta dochody w kwocie 84.240 zl. stanowi'l:.ce
odplatnosc ponoszone:t przez rodzic6w za wyzywienie dzieci w oddzialach przedszkolnych w
szkolach podstawowych Nr 2 i 4.

2/ Dzial 851, rozdzial 85154 - zwi~ksza si~ 0 kwot~ 61.000 zl. planowane dochody z oplat za
wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu, zmiana planu do wysokosci faktycznych wplyw6w
uzyskanych w br.
3/ Dzial 921, rozdzial 92109 - wprowadza si~ do planu dochod6w uzyskan'l:. dotacj~ z ZPORR z
Unii Europejskiej w kwocie 1.471.502 zl. uzyskan'l:.jako refundacj~ poniesionych wydatk6w z
budzetu miasta na modernizacj~ Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w latach 2005-
2007.

II.Zrniany w planie wydatk6w budietu.
1/ Dzia1600, rozdzial60016- przenosi si~ kwot~ 42.000 zl. z oszcz~dnosci na wydatkach
zwi'l:.zanychz remontami ci<:tg6wpieszych na wynagrodzenia i pochodne tj. pokrycie z budzetu
miasta koszt6w wynagrodzen dla pracownik6w zatrudnionych w ramach rob6t publicznych, w
zwi'l:.zkuz przedluzeniem tym pracownikom wn6w 0 prac~ do konca roku.

2/ Dzial 801:
- rozdzial 80101 - zwi~kszenie 0 kwot~ 81.500 zl. planu wydatk6w biez'l:.cych ( uzupelnienie

srodk6w na realizacj~ prac remontowych, zakup uslug) niezb~dnych do konca roku dla
funkcjonowania miejskich szk61 podstawowych Nr 1,2 i 4.

- rozdzial 80103 - wprowadza silt zwi~kszenie planu wydatk6w 0 kwot~ 137.300 zl. gl6wnie na
wynagrodzenia i pochodne, jako srodki niezb~dne na pokrycie potrzeb funkcjonowania do konca
roku oddzial6w zerowych w szkolach podstawowych Nr 1, 2 i 4, l'l:.cznie8 oddzial6w.
Koszty zwi'l:.zanez wyzywieniem na kwot~ l'l:.czn'l:.84.240 zl. pokrywaj'l:. rodzice.
- rozdzial80110 - zwi~kszenie 0 kwot~ 8.000 zl. planu wydatk6w biez'l:.cych to uzupelnienie
srodk6w na realizacj~ prac remontowych w Gimnazjum Nr 1.
- rozdzial 80195 - zwi~kszenie wydatk6w biez'l:.cych0 kwot~ 30.000 zl. na uzupelnienie srodk6w z
budzetu miasta celem przekazania zwi~kszonego odpisu na fundusz socjalny dla emerytowanych
nauczycieli szk61 i przedszkoli miejskich.

Dzial 851, rozdzial 85154 - zwi~kszenie 0 kwot~ 61.000 zl. srodk6w na realizacj~ zadan
wynikaj'l:.cych z przeciwdzialania alkoholizmowi. Srodki na ten cel pochodz'l:. z oplat za sprzedaz
alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

6/ Dzial 852:
- rozdzial 85212- przenosi si~ kwot~ 10.640 zl. z oszcz~dnosci na wynagrodzeniach i pochodnych na
wydatki rzeczowe na obslug~ zadan w zakresie swiadczen alimentacyjnych. Kwota tajest niezb~dna
do konca roku na zakup uslug bankowych, informatycznych, uslug pocztowych zwi'l:.zanych z
obslug'l:.tych zadan do konca roku.



Dzia1900, rozdzial90095 - zwi~kszenie planu wydatkaw biez'tcych 0 kwot~ 25.500 zl. z
przeznaczeniem na zaplat~ ostatniej raty za wykonane studium i przygotowanie wniosku
aplikacyjnego do Funduszu Spajnosci na realizacj~ projektu "Uporz'tdkowanie gospodarki wodno-
sciekowej aglomeracji m.Rawa Mazowiecka.
III. Zmiany w planie wydatk6w inwestycyjnych.

DZIAL 600
TRANSPORTILACZNOSC
Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne
1. Budowa witaczy na terenie miasta
Plan - 170.000,00 zl
Zmniejszenie - 90.000,00 zl
Plan po zmianach - 80.000,00 zl
Z uwagi na fakt, ze opracowanie projektu technicznego witacza oraz uzgodnienia z zarz'tdcami drag.
lokalizacji poszczegalnych witaczy w pasach drogowych trwaly do wrzesnia, w roku biez'tcym
zamontowane zostan't tylko 4 witacze. W ramach planowanej kwoty sfinansowane zostanie
opracowanie projektu, zakup drewna na rzezby, wykonanie rzezb oraz montaz 4 konstrukcji witaczy.
2. Kontynuacja budowy drag gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ci<tguulic Prusa i
Zeromskiego w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Drag Lokalnych 2008
-2011".
Plan 800.000 zl.
Zmniejszenie 160.000 zl.
Plan po zmianie - 640.000 zl.
Korekta wydatkaw na tym zadaniu wynika z przyj~cia faktycznych kosztaw wykonania tej
inwestycji wynikaj'tcych z podpisanej umowy.
DZIAL 700
GOSPODARKA MIESZKANIOW A
Rozdzial 70095 - Pozostala dzialalnosc
1. Opracowanie dok. technicznej budowy budynku socjalnego przy ul. Mszczonowskiej
Plan - 200.000,00 zl
Zmniejszenie - 200,000,00 zl
Plan po zmianach - 0
Z uwagi na brak ostatecznej lokalizacji budynku jego projektowanie przelozone zostanie na rok
przyszly.

DZIAL 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdzial75023 - Urz~dy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Ratusza
Plan - 174.000,00 zl
Zmniejszenie - 144.000,00 zl
Plan po zmianach - 30.000 zl.
W zwi'tzku z brakiem opinii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycz'tcej mozliwosci
wyburzenia budynku zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza, ktary stoi w kolizji z planami
rozbudowy, rozpocz~cie projektowania nie jest mozliwe w roku biez'tcym.

DZIAL 801 OSWIATA I WYCHOWANIE
Rozdzial80101 - Szkoly podstawowe
1. Remont nawierzchni chodnikowych na terenie Szkoly Podstawowej nr 2
Plan - 102.000,00 zl
Zmniejszenie - 28.000,00 zl



Plan po zmianach - 74.000,00 zl
Na realizacj~ zadania wykorzystano kwot~ 74.000 zl ..
2. Budowa biezni lekkoatletycznej 0 nawierzchni poliuretanowej w Szkole Podstawowej Nr 4
Plan - 650.000,00 zl
Zmniejszenie - 650.000,00 zl
Plan po zmianach - 0
Zadanie jest elementem wniosku 0 dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Po ocenie, wniosek ten znajduje si~ na liscie rezerwowej. W przypadku gdy wniosek uzyska
dofinansowanie zadanie b~dzie realizowane w 2010 r.
Rozdzial 80104 - Przedszkola
1. Montaz dw6ch klimatyzator6w w pomieszczeniach gospodarczych w Przedszkolu Nr 5
Wprowadza si~ do planu zadan inwestycyjnych kwot~ 13.000 z1. na zamontowanie dw6ch
klimatyzator6w w pomieszczeniach gospodarczych w przedszkolu Nr 5. Klimatyzatory s'lniezb~dne
do wlasciwego chlodzenia dw6ch pomieszczen magazynowych, w kt6rych przechowywane S'l:.
produkty zywnosciowe.

Rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnosc
1. Promocja projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej przedszkoli, szk61 podstawowych i
gimnazj6w na terenie miasta Rawa Mazowiecka"
Plan - 13.000,00 zl
Zmniejszenie - 13.000,00 zl
Plan po zmianach - 0
2. Menadzer kontraktu projektu" Poprawa warunk6w bazy oswiatowej przedszkoli, szk61
podstawowych i gimnazj6w na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Plan - 30.000,00 zl
Zmniejszenie - 30.000,00 zl
Plan po zmianach - 0
3. Inspektor nadzoru
Plan - 63.000,00
Zmniejszenie - 53.000,00 zl
Plan po zmianach - 10.000,00 zl
Zadania wymienione w punkcie 1, 2 i 3 S'l:.elementami projektu oswiatowego. W przypadku gdy
wniosek uzyska dofinansowanie zadania te wejd'l:.do budzetu i do realizacji w roku 2010.

Dzial 851 - Ochrona zdrowia.
Rozdzial 85154 -
I.Zakup alkomatu wraz z drukark'l:..
Plan - 8.000 z1.
Ze srodk6w pochodz'l:.cych z oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu wnioskuj~ 0

wyrazenie zgody na zakup alkomatu iz oprzyrzCldowaniem, kt6ry zostalby przekazany do
wykorzystania dla Strazy Miejskiej w dzialaniach operacyjnych.
Dzial 900 - Gospodarka komunalna
Rozdzial 90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona w6d.
1. Wniesienie wkladu pieni~znego do sp61ki zoo. Rawskie Wodoci~i i Kanalizacja.
Zmniejsza si~ 0 kwot~ 2.463.500 z1. planowane wydatki na wniesienie wkladu pieni~znego do sp61ki
RAWIK. Wydatki inwestycyjne realizowane przez sp61k~ w br. pokryte zostan'l:.
z pozostalych srodk6w pieni~znych, jakie sp61ka uzyskala od Miasta w 2008 roku ( z budzetu miasta
przekazano dla sp61ki kwot~ 1.884.000 z1.) oraz z srodk6w wlasnych sp61ki.
DZIAL 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdzial 92118 - Muzea



1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn~trznej w budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul.
Lowickiej
Plan - 65.000,00 zl
Zrnniejszenie - 18.000,00 zl
Plan po zmianach - 47.000,00 zl

Radny Michal Sowik zglosil wniosek aby zaplanowana kwot~ na zakup alkomatu dla Strazy
Miejskiej przeznaczyc na zakup telefonu z automatyczn'l. sekretark'l.. Zdaniem radnego b~dzie to
wi~kszy pozytek dla mieszkal1cOW, ktorzy nie mog'l. si~ dodzwonic do Strazy Miejskiej.

Skarbnik Miasta odpowiadaj'l.c stwierdzila, ze zakup alkomatu to propozycja Komisji Prawa
i Porz'l.dku Publicznego do budzetu na 2009 rok, a ponadto zakup alkomatu planowany jest z
budzetu tak zwanego korowego z ktorego nie mozna przeznaczyc na inne zakupy.

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 wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'l.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany budzetu na 2009 rok.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Ad 9. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacy~
miasta w III kwartale 2009 r.

Sprawozdanie zawieralo okres :
1/ od 1 lipca 2009 r do 30 wrzeSnia 2009 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 96 umow, z czego:
- 3 w Szkole Podstawowej Nr 1
- 8 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 4 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- 1 w Przedszkolu Miejskim Nr 5,
- 13 w Miejskim Domu Kultury,
- 13 w Osrodku Sportu i Rekreacji,
- 3 w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej,
- 1 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 42 w Urz~dzie Miasta

Radny Michal Sowik zwrocil si~ z pytaniem w sprawie zawartych umow:
- na remont cmentarza,
- dla s~dziow Rajdu Rowerowego,
- na remont ulic w miescie,
Na pytanie odpowiadal Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej oraz Burmistrz Miasta.
Rada przyj~la przedlozone sprawozdania.



Sprawozdanie zawieralo okres od 27 listopada 2006 r do 31 sierpnia 2009 r.
W tym okresie Rada Miasta podj~la 299 uchwal.
Nie wymagalo sprawozdania 45 uchwal.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 193 uchwaly, natomiast w realizacji pozostaj<t 62 uchwaly.
Rada przyj~la przedlozone sprawozdania.

Przewodnicz<tca Rady Miasta poinformowala r6wniez, ze zgodnie z art.24 h ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. 0 samorz<tdzie gminnym w terminie do 30 kwietnia 2008r. zlozylo oswiadczenia
maj<ttkowe 14 radnych:
W analizowanych oswiadczeniach maj<ttkowych nie stwi~rdzono nieprawidlowosci.

Przewodnicz<tca Rady Miasta poinformowala, ze Wojewoda L6dzki przeslala informacj~ w sprawie
oswiadczen maj<ttkowych Burmistrza Miasta oraz Przewodnicz<tcej Rady - oswiadczenia zostaly zlozone
w terminie.

Przewodnicz<tca Rady przedstawila informacj~ w sprawie zlozonych oswiadczen
maj<ttkowych za rok 2008 pracownik6w samorz<tdowych. Poinformowala, ze w przedlozonych
oswiadczeniach maj<ttkowych Urz~dy Skarbowe nie stwierdzily nieprawidlowosci. Oswiadczenia
zlozone zostaly w terminie do 30 kwietnia 2008.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 28 wrzesnia 2009 r. do 28 paZdziernika 2009r.
W tym okresie w kazd<t srod~ przyj~tych zostalo 24 interesant6w.

Problematyka to: zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, wymeldowanie, sprzedaz dzialki,
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 Wojew6dztwa
- spotkaniu z Prezesem FOSiGW,
- spotkaniu ze Starost<t Rawskim,
- spotkaniu z wyborcami z okr~gu Nr 2,
- spotkaniu w Sp6ke Rawskich Wodoci~6w i Kanalizacji - rada budowy
- spotkaniu z Krajowej Izbie Odwolawczej,
- w dniu 22 wrzesnia podpisanie umowy na budow~ krytej plywalni,
- spotkaniu w Funduszu Europejskim,
- cwiczenia obrony cywilnej,
- spotkaniu z Ks. Biskupem Dziub'b
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. HERCO , FAM, RMSM, DAKOTA, TABO,
MIRBUB, BONETII, KINGSP AN )



Radny Edward Mazurek zabierajqc glos poinformowal oraz zaprosil uczestnik6w sesji na pierwsze
inauguracyjne otwarcie Uniwersytetu III Wieku w Rawie Mazowieckiej.
Radny Leszek G6recki zabierajqc glos podzi~kowal Burmistrzowi Miasta za namalowane pasy "przyjscie
dla pieszych" w ulicy Jerozolimskiej. Pozwoli to mieszkancom przy ulicy Jerozolimskiej bezpieczne
przejscie na druga stron~.

Na tym punkcie Przewodniczqca Rady Miasta oglosila zakonczenie obrad XL Sesji Rady Miasta.
00 00

Sesja trwala od godz. 14 do 16
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