
PROTOKOL

Z obrad XLI Sesji Rady Miasta
Z dnia 25 listopada 2009r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo 13
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy Wydzia16w
Urz~du Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele zaklad6w. . ..pracy 1 orgamzacJ 1.

Nieobecni radni usprawiedliwieni:
1. Malgorzata Rudniak
2. Slawomir Stefaniak

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.
Zgodnie z listq obecnosci stwierdzila prawomocnosc obrad.

Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porzqdek.
Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy Squwagi do przedlozonego porzqdku obrad.
Uwag do porzqdku obrad nie bylo.

Porzqdek obrad w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie (glosowalo 13 radnych) w nast~pujqcym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porzqdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.

~4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary
polozone przy ulicy AI. Konstytucji 3 Maja i ulicy Kosciuszki oraz przy ulicy Tatar.

.,5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar
polozony przy ulicy Warszawskiej.

·6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary
polozone w rejonie ulic : Mszczonowskiej, Zamkowa Wola i Targowej, Jerozolimskiej, Browarnej,
Ksi~dza Skorupki, Parkowej i Armii Krajowej, Poludniowej, Przemyslowej, Piwnej, Jana
Chryzostoma Paska, Opoczynskiej, Katowickiej, Ksi~ze Domki.

"'7. Informacja 0 dokonanej zasadnosci przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej .

. 8. Przystqpienie do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszar polozony przy ulicy Jerozolimskiej i Lqkowej .

.9. Przystqpienie do sporzqdzenia zmiany miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej,
Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimiera Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i
Zamkowa Wola, Bialej, Aleksandr6wka, Kolejowej, i Lowickiej, Krakowskiej i Poludniowej,
Slowackiego i Fawornej, Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej,
Fawornej, Ksi~ze Domki, Katowickiej i Tatar.

'10. Wniesienie nieruchomosci gruntowej jako aportu do kapitalu zakladowego Rawskiego Towarzystwa
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

111. Nadanie Statutu Miej skiej Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej.
,12. Przyj~cie Programu Wsp6lpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarzqdowymi na
rok 2010.



13. Informacja 0 stanie realizacji zadan oswiatowych miasta Rawa Mazowiecka za poprzedni rok szkolny.,
14. Informacja 0 zasobach mieszkaniowych miasta Rawa Mazowiecka.·
15. Zaci~ni~cie kredytu.~
16. Zmiana uchwaly budzetowej na 2009 rok. ,
17. OkreSlenie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.-
18. OkreSlenie wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych. oJ

19.0kreslenie stawek podatku rolnego na rok 2010.
20. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
21. Interpelacje, zapytania.
22. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XL Sesji Rady Miasta zostal przyj~ty w.glosowaniu wi~kszosci<t glos6w.
Glosowalo 13 radnych, za - 10, wstrzymuj<tcych - 3.

Ad 4. Uchwala w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszary polozone przy AI. Konstytucji 3 Maja i ul. Tadeusza
Kosciuszki oraz przy ul. Tatar.

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - inspektor Wydzialu Gospodarki Terenami oraz Andrzej
Bargiela - projektant.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
obszary polozone przy AI. Konstytucji 3 Maja i ui. Tadeusza Kosciuszki oraz przy ui. Tatar, zostal
sporz<tdzony w wykonaniu Uchwaly Nr XXXIII/269/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25
marca 2009r. w sprawie przyst'tPienia do sporz<tdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary polozone przy
AI. Konstytucji 3 Maja i ui. Tadeusza Kosciuszki oraz przy ui. Tatar.
Gl6wnym celem opracowania zmiany planu jest:
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z polityk<t rozwoju
przestrzennego okreSlon<tw studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego,

- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowi<tzuj<tcymiprzepisami
prawa.

Projekt planu podlegal procedurze okreslonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6iniejszymi zmianami)
i uzyskal niezb~dne opinie i uzgodnienia:
- Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej,
- wlasciwych instytucji i urz~d6w okreSlonych przepisami prawa.

Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustaleD.zmiany planu miejscowego z ustaleniami
studium uwarunkowaD. i kierunkow zagospodarowania przestrzennego m. Rawa
Mazowiecka.
Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostaly okreslone w "Studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka"
przyj~tym Uchwal<t Nr XXXVI/288/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka (II edycja). Ustaleniami STUDIUM zostaly okreslone kierunki rozwoju
przestrzennego dla poszczeg61nych obszar6w wg ponizszego zestawienia.



Nr Polozenie obszaru w Kierunek rozwoju przestrzennego
obszaru rejonie ulicy:
1 - AI. Konstytucj i 3 BMI - Obszary zabudowy 0 dominuj'lcej formie zabudowy

Maja i uI. Tadeusza mieszkaniowej z uslugami i zakladami produkcyjnymi
Kosciuszki nieuci'lzliwymi.

U2 - Obszary 0 dominuj'lcej formie zabudowy uslugowej 0

znaczeniu lokalnym.
2 - Tatar BMI - Obszary zabudowy 0 dominuj'lcej formie zabudowy

mieszkaniowej z uslugami i zakladami produkcyjnymi
nieuci'lzliwymi.

W ustaleniach planu miejscowego zostaly zrealizowane powyzsze kierunki zagospodarowania
przestrzennego poprzez:
- utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu zgodnego z ustaleniami STUDIUM,
- zastosowanie wskainik6w zagospodarowania przestrzennego okreSlonych w STUDIUM,
- wyznaczenie nowych warunk6w zagospodarowania w poszczeg6lnych obszarach nawi'lzuj'lcych
do wniosk6w inwestor6w.

Nalezy stwierdzi6, ze takie rozwi'lzania przyj~te w planie miejscowym S'l zgodne z przyj~tymi
kierunkami rozwoju przestrzennego w STUDIUM.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegal wylozeniu do
publicznego wgl'ldu. W okresie wylozenia obejmuj'lcego okres jednego miesi'lca oraz w terminie
14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany planu nie wplyn~ly.

Uzasadnienie rozstrzygniecia sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezt! do zadan wlasnych gminy Miasto Rawa Mazowiecka
oraz zasad ich finansowania.
Z tytulu zmiany planu miejscowego nie wystqpily inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
kt6re nalez'l do zadan wlasnych gminy. W zwi'lzku z tym rozstrzygni~cia w tym zakresie nie
podj~to.

Podsumowanie.
Projekt zmiany planu miejscowego podlegal jednoczesnym procedurom sporz'ldzenia planu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6in. zm.) oraz
procedurom strategicznej oceny na srodowisko przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 3
paidziernika 2008r 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227). Projekt dokumentu podlegal opiniowaniu i uzgodnieniu wlasciwych organ6w oraz
zapewniono udzial spoleczenstwa w sporz'ldzeniu dokumentu.

W zwi'lzku z przepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0

ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) nalezy stwierdzi6 co nast~puje:
1) zmiana planu miej scowego, j ako dokument koncowy b~d'lcy przepisem prawa, nie podlegala

wariantowaniu w zakresie proponowanych ustalen;
2) w zmianie planu zostaly uwzgl~dnione:



- ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko,
- opinie wlasciwych organ6w,
- w trakcie procesu wylozenia projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognoz't wplywu na
srodowisko do publicznego wgl'tdu, uwagi nie wplyn~ly,

- z uwagi na polozenie obszaru zmiany planu nie przeprowadzono post~powania dotycz'tcego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko,

- propozycje dotycz'tce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji
postanowien dokumentu zostaly zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko.

Z uwagi na powyzsze jest uzasadnione podj~cie uchwaly w sprawie zmiany planu miejscowego.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami, projektora oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze~ego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary polo zone przy AI. Konstytucji 3 Maja i uI. Tadeusza Kosciuszki oraz przy uI. Tatar.

Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary polo zone przy AI. Konstytucji 3 Maja i uI. Tadeusza Kosciuszki oraz przy uI. Tatar.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych

Ad s. Uchwala w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony przy uJ.Warszawskiej.

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - inspektor Wydzialu Gospodarki Terenami oraz Andrzej
Bargiela - projektant.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar polozony przy uI. Warszawskiej zostal sporz'tdzony w wykonaniu Uchwaly Nr
XXXIII255/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przystqpienia do
sporz'tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar polozony przy uI. Warszawskiej.

G16wnym celem opracowania zmiany planujest:
- zmiana przebiegu ulicy dojazdowej dziel'tcej nieruchomosc na dwie cz~sci,
- utworzenie zwartego terenu 0 przeznaczeniu uslugowym 0 co wnioskowal wlasciciel
nieruchomosci,

- dostosowanie ustalen planu miejscowego obowi'tzuj'tcego na fragmentach obszaru do wymog6w
ww ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw prawa
materialnego, a w tym zasad obslugi w zakresie infrastruktury technicznej, lokalnych standard6w
zagospodarowania oraz szczeg61nych warunk6w wynikaj'tcych z potrzeby ochrony srodowiska
przyrodniczego i d6br kultury.

Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustaleD.zmiany planu miejscowego z ustaleniami
studium uwarunkowaD. i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka.



Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania p1anu zostaly okres1one w
"Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka" przyj~tym Uchwal'l:.Nr XXXVI/288/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24
czerwca 2009r. w sprawie uchwa1enia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (II edycja). Usta1enia studium uwarunkowail i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego, okreSlily d1a obszaru p1anu kierunki rozwoju
zwi'l:.zanez zabudow'l:.0 dominuj'l:.cej formie zabudowy mieszkaniowej z uslugami i zakladami
produkcyjnymi nieuci'l:.zliwymi. Obszar stanowi fragment komp1eksu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

W usta1eniach p1anu miejscowego zostaly zrealizowane powyzsze kierunki rozwoju
przestrzennego poprzez:
- przeznaczenie terenu pod zabudow~ uslugow'l:.0 ograniczonej powierzchni sprzedazy obiektu
handlowego do 400m2,

- zapewnienie trasy u1icy dojazdowej obsluguj'l:.cej teren u lug i przy1egle tereny przyszlej
zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej.
Na1ezy stwierdzic, ze takie rozwi'l:.zania przyj~te w zmianie p1anu miejscowego S'l:.zgodne z
usta1eniami i przyj~tymi kierunkami rozwoju przestrzennego w STUDIUM.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego p1anu zagospodarowania przestrzennego podlegal wylozeniu do
pub1icznego wg1'l:.duw okresie 21 dni roboczych. W okresie tym oraz w terminie 14 dni po uplywie
tego okresu wplyn~lo jedno pismo wnosz'l:.ceuwagi do projektu p1anu miejscowego.
Uwaga pod1egala rozpatrzeniu przez organ sporz'l:.dzaj'l:.cyzmian~ p1anu miejscowego. Z uwagi na
oczywist'l:.sprzecznosc propozycji zawartych w uwadze z ustaleniami studium uwarunkowan i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego uwaga zostala rozpatrzona negatywnie. Maj'l:.cna
wzgl~dzie przepisy art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z p6in zm.) przedklada si~ do
rozstrzygni~cia Rady Miasta Rawa Mazowiecka rozpatrzenia uwagi stanowi'l:.cym zal'l:.cznikNr 1
do uchwaly w sprawie zmiany p1anu miejscowego.

Prognoza wplywu zmiany ustaleD. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
dochody wlasne i wydatki gminy.

Tytul wydatk6w Naklady Tytul dochod6w Doch6d w
w mln zl mln zl

1. Wykup grunt6w. 0,080 1. Wzrost wartosci grunt6w 0
komuna1nych

2. Naklady na odszkodowania z 0 2. Dochody z tytulu renty 0,089
tytulu zmniej szenia wartosci p1anistycznej
nieruchomosci.

3. Opracowanie p1anu 0,005 3. Dochody oplaty adiacenckiej z 0
mleJscowego. tytulu podzialu nieruchomosci.

4. Podzialy geodezyjne. 0,008 4. Dochody z tytulu oplaty 0
adiacenckiej zwi'l:.zanej z
budow'l:.infrastruktury
technicznej.

5. Oplaty z tytulu wyl'l:.czenia 0 5. Dochody z tytulu wzrostu 0
grunt6w z produkcji ro1nej. podatk6w i dzierzaw.



6. Budowa drog z oswietleniem 0,130

7. Budowa pozostalych sieci 0,033
infrastruktury technicznej.

Razem wydatki. 0,256 Razem dochody 0,089

Bilans na etapie przygotowania terenu do zabudowy w kwocie 0,167mln.zl jest ujemny.
Nalezy jednak podkreslie, ze b<td'l:.wyst<tpowaly dodatkowe dochody samorz'l:.du nie zbilansowane
w powyzszej tabeli. Nalez'l:.do nich roczne dochody z tytulu podatkow od nieruchomosci oraz podatkow
od powierzchni budynkow uslugowych. Na obecnym etapie brak jest danych co do wielkosci przyszlej
zabudowy.

Dla zobrazowania zobowi'l:.zan samorz'l:.duwynikaj'l:.cych z uchwalenia planu miejscowego w kontekscie
terminow wyst'I:.Pieniazobowi'l:.zania nalezy przytoczye pefn'l:.trese art. 36 ww. ustawy 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym:
art. 36 ust.1 i2. Jezeli, w zwi'l:.zkuz uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianq, korzystanie z
nieruchomosci lub jej cz<tsciw dotychczasowy sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem
stalo si<tniemozliwe b'l:.dzistotnie ograniczone, wlasciciel albo uzytkownik wieczysty nieruchomosci
moze, z zastrzezeniem ust. 2, z'l:.daeod gminy:
1) odszkodowania za poniesion'l:. rzeczywist'l:. szkod<talbo
2) wykupienia nieruchomosci lub jej cz<tsci.
Realizacja roszczen, 0 ktorych mowa w ust. 1, moze nast'I:.Pierowniez w drodze zaoferowania
przez gmin<twlascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci zamiennej. Z dniem. . . .zawarCIa umowy zamlany roszczema wygasaJ'l:..
art. 36 ust.3 Jezeli, w zwi'l:.zkuz uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianq, wartose
nieruchomosci ulegla obnizeniu, a wlasciciel albo uzytkownik wieczysty zbywa t<tnieruchomose i
nie skorzystal z praw, 0 ktorych mowa w ust. 1 i 2, moze z'l:.daeod gminy odszkodowania rownego
obnizeniu wartosci nieruchomosci.
art. 36 ustA Jezeli, w zwi'l:.zkuz uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianq, wartose
nieruchomosci wzrosla, a wlasciciel albo uzytkownik wieczysty zbywat<t nieruchomose, wojt,
burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazow'l:. op1at<t,ustalon'l:.w tym planie, okreslon'l:.w
stosunku procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci. Oplata ta jest dochodem wlasnym
gminy. Wysokose oplaty nie moze bye wyzsza niz 30% wzrostu wartosci nieruchomosci.
art. 36 ust.5 Jezeli, w zwi'l:.zkuz uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianq, wartose
nieruchomosci wzrosla, a wlasciciel albo uzytkownik wieczysty zbywa t<tnieruchomose, wojt,
burmistrz albo prezydent miasta pobierajednorazow'l:. op1at<t,ustalon'l:.w tym planie, okreslon'l:.w
stosunku procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci. Oplata ta jest dochodem wlasnym
gminy. Wysokose oplaty nie moze bye wyzsza niz 30% wzrostu wartosci nieruchomosci.
art. 36 ust.6 W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 3, w razie stwierdzenia niewaznosci uchwaly
rady gminy w sprawie planu miejscowego w cz<tscilub w calosci gmina moze z'l:.daeod aktualnego
wlasciciela albo uzytkownika wieczystego nieruchomosci zwrotu kwoty stanowi'l:.cej rownowartose
wyplaconego odszkodowania.

Z omowien rozdzialow wczesniejszych wynika, ze na obszarze planu nie wyst'I:.Pi'l:.
przypadki, 0 ktorych mowa w przytoczonym przepisie. Wskazuj'l:.na to nast<tpuj'l:.ceprzeslanki:
- z tytulu uchwalenia zmiany planu nie nast'I:.Pi'l:.istotne ograniczenia dotychczasowego sposobu
uzytkowania terenu,

- projekt zmiany planu miejscowego wzbogaca ustalenia planu obowi'l:.zuj'l:.cegopoprzez zmian<t
przebiegu ulicy na skraj nieruchomosci i utworzenie jednego wi<tkszego terenu inwestycyjnego.



Nalezy przyj<tc, ze glownym czynnikiem ustalaj<tcym termin zobowi<tzania b«d<trealizacje
inwestycji celu publicznego. Terminy b«d<tuzaleznione od stanu srodkow budzetowych
przeznaczonych na inwestycje i programow inwestycyjnych rocznych i kadencyjnych.
Wysokosc nakladow na realizacj« zobowi<tzan b«dzie zmienna w czasie z uwagi na:
- zmiany cenjednostkowych gruntow (wzrost),
- wyniki przetargow na realizacj« ulic i uzbrojenia terenu (obnizka).

Podsumowanie.
Projekt zmiany p1anu miejscowego podlegal jednoczesnym procedurom sporz<tdzenia p1anu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 p1anowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poin. zm.) oraz
procedurom strategicznej oceny na srodowisko przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 3
paidziemika 2008r 0 udost«pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udzia1e
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227). Projekt dokumentu pod1egal opiniowaniu i uzgodnieniu wlasciwych organow oraz
zapewniono udzial spoleczenstwa w sporz<tdzeniu dokumentu.

W zwi<tzku z przepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udost«pnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udzia1e spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0

ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) na1ezy stwierdzic co nast«puje:
1) zmiana p1anu miejscowego, jako dokument koncowy b«d<tcyprzepisem prawa, nie pod1egala

wariantowaniu w zakresie proponowanych usta1en;
2) w zmianie p1anu zostaly uwzg1«dnione:

- usta1enia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko,
- opinie wlasciwych organow,
- w trakcie procesu wylozenia projektu zmiany p1anu miejscowego wraz z prognoz<t wplywu na
srodowisko do publicznego wgl<tduwplyn«lajedna uwaga ktora zostala odrzucona z uwagi na
sprzecznosc z ustaleni9ami STUDIUM,

- z uwagi na polozenie obszaru zmiany planu nie przeprowadzono post«powania dotycz<tcego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko,

- propozycje dotycz<tce metod i cz«stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji
postanowien dokumentu zostaly zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. Z uwagi
na powyzsze jest uzasadnione podj«cie uchwaly w sprawie zmiany planu miejscowego.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami, projektora oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar
polozony przy ul. Warszawskiej.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D«bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar
polozony przy ul. Warszawskiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj«ta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.



Ad 6.Uehwala w sprawie zmiany miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieekiej, obszary polozone w rejonie ulie: Mszezonowskiej, Zamkowa
Wola i Targowej, Jerozolimskiej, Browarnej, Ksifdza Skorupki, Parkowej i Armii Krajowej,
Poludniowej, Przemyslowej, Piwnej, Jana Chryzostoma Paska, Opoezyiiskiej, Katowiekiej,
Ksifze Domki.

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - inspektor Wydzialu Gospodarki Terenami oraz Andrzej
Bargiela - projektant.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
obszary polozone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wola i Targowej, lerozolimskiej,
Browamej, Ksi~dza Skorupki, Parkowej i Armii Krajowej, Poludniowej, Przemyslowej, Piwnej,
lana Chryzostoma Paska, Opoczynskiej, Katowickiej, Ksi~ze Domki, zostal sporzqdzony w
wykonaniu Uchwaly Nr XXXII/256/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2009r. w
sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miej scowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary polo zone w rejonie ulic: Mszczonowskiej,
Zamkowa Wola i Targowej, lerozolimskiej, Browamej, Ksi~dza Skorupki, Parkowej i Armii
Krajowej, Poludniowej, Przemyslowej, Piwnej, lana Chryzostoma Paska, Opoczynskiej,
Katowickiej, Ksi~ze Domki.

Gl6wnym celem opracowania zmiany planujest:
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z polityk'l rozwoju
przestrzennego okreslon'l w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego,

- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowi'lzuj'lcymi przepisami
prawa.

Projekt planu podlegal procedurze okreslonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami)
i uzyskal niezb~dne opinie i uzgodnienia:
- Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej,
- wlasciwych instytucji i urz~d6w okreslonych przepisami prawa.

Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustaleii zmiany planu miejseowego z ustaleniami
studium uwarunkowaii i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawa
Mazowieeka.

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostaly okreSlone w
"Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka" przyj~tym Uchwal'l Nr XXXVI/288/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24
czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (II edycja). Ustaleniami STUDIUM zostaly okreslone
kierunki rozwoju przestrzennego dla poszczeg61nych obszar6w wg ponizszego zestawienia.

Nr Polozenie obszaru w Kierunek rozwoju przestrzennego
obszaru rejonie ulicy:

1 - Mszczonowskiej, BP - Obszary 0 dominuj'lcej formie zabudowy techniczno
produkcyjnej, sklad6w i magazyn6w, obslugi komunikacji
samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji.
BMI - Obszary zabudowy 0 dominuj'lcej formie zabudowy
mieszkaniowej z uslugami i zakladami produkcyjnymi
nieuci'lzliwymi.
U2 - Obszary 0 dominuj'lcej formie zabudowy uslugowej 0

znaczeniu lokalnym



2 - Zamkowa Wola 1 BM3 - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy
Targowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami 1 zakladami

produkcyjnymi nieuciqzliwymi.
3 - lerozolimskiej, BM3 - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy

mieszkaniowej j ednorodzinnej z uslugami 1 zakladami
produkcyjnymi nieuciqzliwymi.

4 - Zarnkowa Wola, BP - Obszary 0 dominujqcej formie zabudowy techniczno
produkcyjnej, sklad6w i magazyn6w, obslugi komunikacji
samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji.

5 - Browamej, BMI - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy
mieszkaniowej z uslugami izakladami produkcyjnymi
nieuciqzliwymi.

6 - Ksi~dza Skorupki, BMI - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy
mieszkaniowej z uslugami i zakladami produkcyjnymi
nieuciqzliwymi.

7 - Parkowej 1 Armii BMI - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy
Krajowej, mieszkaniowej z uslugami i zakladami produkcyjnymi

nieuciqzliwymi.
8 - Poludniowej, BMI - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy

mieszkaniowej z uslugami i zakladami produkcyjnymi
nieuciqzliwymi.

9 - Przemyslowej, BM3 - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami 1 zakladami
produkcyjnymi nieuciqzliwymi.

Nr Polozenie obszaru w Kierunek rozwoju przestrzennego
obszaru rejonie ulicy:
10 - Piwnej, BM3 - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami 1 zakladami
produkcyjnymi nieuciqzliwymi.

11 - lana Chryzostoma BM3 - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy
Paska, mieszkaniowej j ednorodzinnej z uslugami 1 zakladami

produkcyjnymi nieuciqzliwymi.
12 - Opoczynskiej, BP - Obszary 0 dominujqcej formie zabudowy techniczno

produkcyjnej, sklad6w i magazyn6w, obslugi komunikacji
samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji.
Z - Obszary zieleni ochronnej i nadwodnej

13 - Katowickiej, BP - Obszary 0 dominujqcej formie zabudowy techniczno
produkcyjnej, sklad6w i magazyn6w, obslugi komunikacji
samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji.

14 - Ksi~ze Domki. BP - Obszary 0 dominujqcej formie zabudowy techniczno
produkcyjnej, sklad6w i magazyn6w, obslugi komunikacji
samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji.

W ustaleniach planu miejscowego zostaly zrealizowane powyzsze kierunki
zagospodarowania przestrzennego poprzez:
- utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu zgodnego z ustaleniami STUDIUM,
- zastosowanie wskainik6w zagospodarowania przestrzennego okreslonych w STUDIUM,
- wyznaczenie nowych warunk6w zagospodarowania w poszczeg6lnych obszarach nawiqzujqcych
do wniosk6w inwestor6w.

Nalezy stwierdzic, ze takie rozwiqzania przyj~te w planie miejscowym Sqzgodne z przyj~tymi
kierunkami rozwoju przestrzennego w STUDIUM.



Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego p1anu zagospodarowania przestrzennego pod1egal wylozeniu do
publicznego wg1'ldu. W okresie wylozenia obejmuj'lcego okres jednego miesi'lca oraz w terminie
14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany p1anu nie wplyn~ly.
Uzasadnienie rozstrzygniecia sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re nalez,! do zadan wlasnych gminy Miasto Rawa Mazowiecka
oraz zasad ich finansowania.
Z tytulu zmiany p1anu miejscowego nie wystqpily inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
kt6re na1ez'l do zadan wlasnych gminy. W zwi'lzku z tym rozstrzygni~cia w tym zakresie nie
podj~to.
Podsumowanie.
Projekt zmiany p1anu miejscowego pod1egal jednoczesnym procedurom sporz'ldzenia planu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27,.marca 2003r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) oraz
procedurom strategicznej oceny na srodowisko przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227). Projekt dokumentu podlegal opiniowaniu i uzgodnieniu wlasciwych organ6w oraz
zapewniono udzial spoleczenstwa w sporz'ldzeniu dokumentu.

W zwi'lzku z przepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0

ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) nalezy stwierdzic co nast~puje:
1) zmiana p1anu miejscowego, jako dokument koncowy b~d'lcy przepisem prawa, nie podlegala

wariantowaniu w zakresie proponowanych ustalen;
2) w zmianie planu zostaly uwzgl~dnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko,
- opinie wlasciwych organ6w,
- w trakcie procesu wylozenia projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognoz'l wplywu na
srodowisko do publicznego wg1'ldu, uwagi nie wplyn~ly,

- z uwagi na polozenie obszaru zmiany planu nie przeprowadzono post~powania dotycz'lcego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko,

- propozycje dotycz'lce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji
postanowien dokumentu zostaly zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko.

Z uwagi na powyzsze jest uzasadnione podj~cie uchwaly w sprawie zmiany planu miejscowego.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami, projektora oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary polo zone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wo1a i Targowej, Jerozolimskiej,
Browarnej, Ksi~dza Skorupki, Parkowej i Armii Krajowej, Poludniowej, Przemyslowej, Piwnej,
Jana Chryzostoma Paska, Opoczynskiej, Katowickiej, Ksi~ze Domki.

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary polo zone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wola i Targowej, Jerozo1imskiej,



Browarnej, Ksi<tdza Skorupki, Parkowej i Armii Krajowej, Poludniowej, Przemyslowej, Piwnej,
lana Chryzostoma Paska, Opoczynskiej, Katowickiej, Ksi<tzeDomki.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj<tta wi<tkszosci't glos6w. Glosowalo 13 radnych, za -12,
1 - wstrzymuj'tcy.

Ad 7. Informacja 0 dokonanej zasadnosci przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany 1\
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. ~

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - inspektor Wydzialu Gospodarki Terenami oraz Andrzej
Bargiela - projektant.

W celu rozpatrzenia wniosk6w 0 zmian<tplanu miejscowego jakie wplyn<tly w okresie 2009r z
wl'tczeniem wniosk6w uwzgl<tdnionych w aktualizacji studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, przygotowano dokumentacj<t
"Analiza zasadnosci przystqpienia do sporz'tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. Wnioski za okres 2009r z wnioskami uwzgl<tdnionymi
w ustaleniach aktualizacji studium" zwan't dalej ANALIZA.. L'tcznie rozpatrzono 39 wniosk6w w
tym 38 wniosk6w os6b i instytucji a 1 wniosek "z urz<tdu".
Podstawowymi kryteriami kwalifikacji wniosk6w Setwymogi i skutki wynikaj'tce z uchwalenia
zmiany planu w tym:
- zgodnosc propozycji z kierunkami rozwoju okreslonymi w studium uwarunkowan i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego miasta,
- zgodnosc proponowanych zmian warunk6w zabudowy ze wskaznikami rozwoju okreslonymi w

studium,
- wielkosc szacunkowa skutk6w finansowych dla samorz'tdy miasta.
W podsumowaniu ANALIZY wydzielono etapy realizacji wniosk6w:
- I etapu zmiany planu, obejmuj'tcego wnioski lub cz<tsciwniosk6w, zgodne z ustaleniami studium,
nie wywoluj'tcych lub wywoluj'tcych ograniczone skutki finansowe dla samorz'tdu,

- II etapu zmiany planu, obejmuj'tcego wnioski lub cz<tsciwniosk6w, zgodne z ustaleniami
studium, wywoluj'tcych znaczne skutki finansowe dla samorz'tdu, lub uzaleznione od realizacji
inwestycji drogowych (modernizacja drogi S8),

- Wnioski lub cz<tsciwniosk6w zakwalifikowane do odmowy przystqpienia do sporz'tdzenia
zmiany planu miejscowego z uwagi na niezgodnosc z ustaleniami studium uwarunkowan i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta.

Do I etapu zmiany planu, obejmuj'tcego wnioski lub cz<tsciwniosk6w, zgodne z ustaleniami
studium, nie wywoluj'tcych lub wywoluj'tcych ograniczone skutki finansowe dla samorz'tdu,
wl'tczono wnioski Nr: 1,2,3,5,6,8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23 (przy
zachowaniu funkcji produkcyjnej obszaru), 24 (w zakresie fragmentu dzialki Nr 6-101, polozonej
przy ul. Osada Dolna), 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39.
Do II etapu zmiany planu, obejmuj'tcego wnioski lub cz<tsciwniosk6w, zgodne z ustaleniami
studium, wywoluj'tcych znaczne skutki finansowe dla samorz'tdu, lub uzaleznione od realizacji
inwestycji drogowych (modernizacja drogi S8), wl'tczono wnioski Nr: 4 (w zakresie przeznaczenia
terenu pod zabudow<t produkcyjnv, 7, 11 i 24 (w zakresie dzialki polozonej po p61nocnej stronie
drogi S8).
Wnioski lub cz~sci wnioskow:
- Nr 4 (w zakresie przeznaczenia terenu pod zabudow<t mieszkaniowv z negatywn't ocen't do
zmiany studium,



- Nr 24 (w zakresie fragmentu dzialki Nr 6-101, polozonej przy granicy gminy Rawa Mazowiecka)
z negatywn't ocen't do zmiany studium,

- Nr 27,
- Nr 35, z pozytywn't ocen't do zmiany studium,
- Nr 36, z pozytywn't ocen't do zmiany studium,
- Nr 37, z pozytywn't ocen't do zmiany studium,
zakwalifikowano do odmowy przystqpienia do sporz'tdzenia zmiany planu miejscowego z uwagi
na niezgodnosc z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta.

Proponuje si~ sporz'tdzenie zmiany planu w formie dw6ch odr~bnych opracowan (w konsekwencji
dw6ch uchwal 0 przystqpieniu do sporz'tdzenia zmiany planu). Pierwszego obejmuj'tcego
realizacj~ 30 wniosk6w z wyj'ttkiem wniosku Nr 5) oraz drugiego opracowania ograniczonego do
realizacji wniosku Nr 5 (teren przy ul. Jerozolimskiej). PoQ.zialjest celowy z uwagi na prowadzone
post~powanie przetargowe zbycia nieruchomosci.
Zakres prac planistycznych dotycz'tcych sporz'tdzenia zmiany planu miejscowego obejmie
wykonanie dla kazdego opracowania odr~bnie:
1) opracowania ekofizjograficznego podstawowego,
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) oceny zgodnosci projektu planu miejscowego z ustaleniami STUDIUM,
4) prognozy oddzialywania na srodowisko,
5) prognozy skutk6w finansowych uchwalenia planu miejscowego a w tym podanie sposob6w

realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania,

6) uzasadnienia merytorycznego i prawnego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu miejscowego.

Rozmieszczenie przestrzenne omawianych obszar6w przedstawiono na zal'tczonej planszy
pogl'tdowej.

Uwag nie bylo.
Rada przyj~la przedlozon't informacj~.

Ad 8.Uchwala w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, dla obszaru polozonego przy
ul. Jerozolimskiej i L~kowej.

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - inspektor Wydzialu Gospodarki Terenami oraz Andrzej
Bargiela - projektant.

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zostala dokonana analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze m. Rawa
Mazowiecka. W tekscie analizy okreslono program prac planistycznych maj'tcych na celu:
- doprowadzenie ustalen planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowi'tzuj'tcymi przepisami
prawa,
- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z polityk't rozwoju
przestrzennego okreSlon't w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego.



W okresie roku 2009 wplyn~lo szereg wniosk6w 0 zmian~ planu miej scowego, mi~dzy innymi
wniosek dotyczqey zmiany przeznaczenia terenu i warunk6w zagospodarowania nieruchomosci
b~dqeej wlasnosciqkomunalnq, polozon'l: pomi~dzy ul. Jerozolimskq, L'l:kow'l:i Sloneczn'l:.
Podstawowym kryterium zakwalifikowania wniosku do dokonania zmiany planu byla:
- zgodnosc wniosku z ustaleniami studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego m. Rawy Mazowieckiej,

- brak skutk6w finansowych wywolanych uchwaleniem zmiany planu obci'l:zaj'l:cych samorz'l:d
miasta,

- zgodnosc z zasadami ladu przestrzennego proponowanych zmian i stopieil konfliktowosci
wnioskowanego zagospodarowania przestrzeni.

Z uwagi na ustalony w studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m.
Rawa Mazowiecka, kierunek rozwoju obszaru, promuj'l:cy zabudow~ nalezy stwierdzic, ze zmiana
planu miej scowego b~dzie zgodna z ustaleniami studium.

Opinif Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami, projektora oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
przyst'tPienia do sporz'l:dzenia zmiany miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, dla obszaru polozonego przy ul. Jerozolimskiej i L'l:kowej.

Przewodnicz'l:ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyst'tPienia do sporz'l:dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, dla obszaru polozonego przy ul. Jerozolimskiej i L'l:kowej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 9. Uchwala w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic:
Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego
i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Bialej, Aleksandrowka, Kolejowej i Lowickiej,
Krakowskiej i Poludniowej, Siowackiego i Fawornej, Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna
i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Ksifze Domki, Katowickiej i Tatar.

Temat referowal Mieczyslaw Tkaczyk - inspektor Wydzialu Gospodarki Terenami oraz Andrzej
Bargiela - projektant.

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zostala dokonana analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze m. Rawa
Mazowiecka. W tekscie analizy okreslono program prac planistycznych maj'l:cych na celu:
- doprowadzenie ustaleil planu miejscowego do zgodnosci z aktualnie obowi'l:zuj'l:cymi przepisami
prawa,

- uwzgl~dnienia wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu.
W 2009r zostal sporz'l:dzony nowy dokument planistyczny "Studium uwarunkowail i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka" przyj~ty Uchwal'l:Nr
XXXVII288/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka
(II edycja). Znowelizowana polityka rozwoju przestrzennego funkcji miasta wyznaczyla szereg



nowych teren6w promowanych do zabudowy mi~dzy innymi uwzgl~dniaj<tc wnioski w sprawie
zmiany planu jakie wplywaly w latach 2005 do 2009r.
Dla 39 wniosk6w, przygotowano opracowanie pt "Analiza zasadnosci przyst<tPienia do
sporz<tdzenia zmiany miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka" z kt6rego informacja stanowi zal<tcznik do niniejszego uzasadnienia. W wyniku
analizy wytypowano do uwzgl~dnienia w pierwszym etapie 20 obszar6w w tym 19 obj~tych
projektem uchwaly 0 przyst<tPieniu do sporz<tdzenia zmiany planu miejscowego a jeden obszar do
odr~bnego opracowania.
Podstawowym kryterium zakwalifikowania wniosku do dokonania zmiany planu byla:
- zgodnosc wniosku z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego m. Rawy Mazowieckiej,

- brak lub niewielka skala skutk6w finansowych wywolanych uchwaleniem zmiany planu
obci<tzaj<tcychsamorz<td miasta,

- zgodnosc z zasadami ladu przestrzennego proponowanyc)1 zmian i stopieit konfliktowosci
wnioskowanego zagospodarowania przestrzeni.

Przewiduje si~ zgodnosc projektu zmiany planu miejscowego z ustaleniami studium
uwarunkowait i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m. Rawa Mazowiecka.
Z uwagi na powyzsze jest uzasadnione podj~cie uchwaly w sprawie przyst<tPienia do sporz<tdzenia
zmiany planu miejscowego.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami, projektora oraz Burmistrza Miasta opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
przyst<tPienia do sporz<tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej,
Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej
i Zamkowa Wola, Bialej, Aleksandr6wka, Kolejowej i Lowickiej, Krakowskiej i Poludniowej,
Slowackiego i Fawornej, Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej,
Fawornej, Ksi~ze Domki, Katowickiej i Tatar.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyst<tPienia do sporz<tdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej,
Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej
i Zamkowa Wola, Bialej, Aleksandr6wka, Kolejowej i Lowickiej, Krakowskiej i Poludniowej,
Slowackiego i Fawornej, Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej,
Fawornej, Ksi~ze Domki, Katowickiej i Tatar.

Uwag do treSci uchwaly nie bylo. ?
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci<t glos6w. Glosowalo 13 radnych, za - 11,

2-~ ~~ --------=-
Ad 10. Wyrazenie zgody na wniesienie nieruchomosci gruntowej jako aportu do kapitalu
zakladowego Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.



Przedmiotem projektu uchwaly jest wniesienie przez Gmin~ Miasto Rawa Mazowiecka do Sp61ki z
ograniczon'l odpowiedzialnosci'l Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego z siedzib'l w
Rawie Mazowieckiej wkladu niepieni~znego 0 wartosci 213 .151,00 zl w postaci nieruchomosci
gruntowej oznaczonej w ewidencji grunt6w miasta Rawa Mazowieckajako dzialka nr 207/5 obr~b
4, 0 pow. 0,1876 ha, polozonej pomi~dzy ulicami Tomasowskq, Slowackiego i Cmentarnq, w celu
pokrycia udzia16w Gminy Miasta Rawa Mazowiecka w podwyzszonym kapitale zakladowym
RTBS Sp. z 0.0. zgodnie z wnioskiem RTBS Sp. z 0.0. Znak: IPRiG171/09 z dnia 26 paidziernika
2009 r. w sprawie planowanej inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W uchwale Nr XXXII286/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie
wyrazenia zgody na wniesienie cz~sci zasob6w mieszkaniowych Gminy Miasta Rawa Mazowiecka
jako aportu do kapitalu zakladowego Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z
0.0. zmienia si~ wartosc aportu z kwoty 14.666.757 zl na kwot~ 12.284.257 zl. Zmniejszenie
tej wartosci wynika z faktu, ze uchwal~ t~ zrealizowano ~ cz~sci, tj. przekazano na rzecz RTBS
Sp. z o. o. nieruchomosci okreslone w za1'lczniku nr 1 0 wartosci 12.284.257 zl. Natomiast
nieruchomosci okreslone w za1'lczniku nr 2 nie zostaly dotychczas przekazane Sp6ke, a w zwi'lzku
ze zmian'l oznaczeiJ. dzialek na skutek podzia16w geodezyjnych za1'lcznik nr 2 stracil aktualnosc.
Nowe brzmienie § 1 przedmiotowej uchwaly odzwierciedla faktycznie przekazan'l wartosc aportu
wraz z zestawieniem nieruchomosci okreslonych w za1'lczniku nr 1 natomiast,
co do nieruchomosci okreslonych w za1'lczniku nr 2 w miar~ potrzeby zostanie podj~ta nowa
uchwala.
Uchwal~ nr XXXIIII303/05 uchyla si~ w calosci, poniewaz zmieniala ona uchwal~ nr
XXXII286/05 w cz~sci obj~tej za1'lcznikiem nr 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 w sprawie wyrazenia
zgody na wniesienie nieruchomosci gruntowej jako aportu do kapitalu zakladowego Rawskiego
Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na wniesienie nieruchomosci gruntowej jako aportu do kapitalu zakladowego
Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo. ,4<).:)
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'l glos6w. Glosowalo/Pl radnych, za - 1",
1-wstrzymuj'lcy, 1-przeciw. ~

.l--------
Ad 11. Nadanie Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowala Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Joanna Brudzynska.
Powiedziala m.in.
Statut Biblioteki uchwalony uchwala nr XXV/l08/92 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z
dnia 5 listopada 1992 roku w wyniku zmian i uregulowaiJ. prawnych zwiera tresc w zdecydowanej
wi~kszosci nieaktualn'l'
Przedlozona uchwala nadaj'lca Statut w nowym brzmieniu, aktualizuje podstaw~ prawn'l
funkcjonowania biblioteki, form~ organizacyjno-prawn'l oraz zasady prowadzenia gospodarki
finansowej w zgodnosci z obecnie obowi'lzuj'lcymi przepisami.



Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po dokladnej analizie i wyjasnieniach Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w nadania Statutu Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w spraWle
nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 12. Przyj~cie Programu Wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarz~dowymi na rok 2010.

Temat referowala Jolanta Kosiilska - Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.
Organy administracji publicznej mog'lProwadzic dzialalnosc w sferze zadail publicznych we
wsp6lpracy z organizacjami pozarz'ldowymi i innymi podmiotami prowadz'lcymi dzialalnosc w
zakresie pozytku publicznego.
W celu ustalenia zakresu i form tego wsp6ldzialania ustawodawca przepisem art.S ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. Nr
96,poz.873), nalozyl na organy stanowi'lce jednostek samorz'ldu terytorialnego kompetencje do
uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organizacjami pozarz'ldowymi oraz z podmiotami, 0

kt6rych mowa wart. 3 ust. 3. wymienionej ustawy.
Przedstawiony projekt niniejszego programu wsp6lpracy zostal skonsultowany i zaakceptowany przez
organizacje pozarz'ldowe i inne podmioty prowadz'lce dzialalnosc w zakresie pozytku publicznego
na rzecz mieszkailc6w Rawy Mazowieckiej.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Gorecki przewodnicz~cy komisji.
Komisja Oswiaty po dokladnej analizie i wyjasnieniach Pani Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyj~cia Programu Wsp6lpracy
Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarz'ldowymi na rok 2010.

Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
przyj~cia Programu Wsp6lpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarz'ldowymi na rok
2010.

Uwag do trdci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 13. Informacja 0 stanie realizacji zadaii oswiatowych miasta Rawa Mazowiecka za poprzedni rol
szkolny.

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



Obowiqzek sporzqdzenia i przedlozenia informacji 0 stanie realizacji zadan oswiatowych miasta
Rawa Mazowiecka za rok szkolny 2008/2009 wynika dyspozycji art.5a, ustA ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty.
Zadania samorzqd6w w sferze dzialan edukacyjnych okreslone w Ustawie 0 systemie oswiaty,

art.5, ust.7:
1) zapewnienie warunk6w dzialania szkoly lub plac6wki, w tym bezpiecznych i higienicznych

warunk6w nauki, wychowania i opieki;
2) wykonywanie remont6w obiekt6w szkolnych oraz zadan inwestycyjnych w tym zakresie;
3) zapewnienie obslugi administracyjnej, finansowej, w tym zakresie wykonywania

czynnosci, 0 kt6rych mowa wart. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0
rachunkowosci, i organizacyjnej szkoly lub plac6wki;

4) wyposazenie szkoly lub plac6wki w pomoce dyda~tyczne i sprz~t niezb~dny do pelnej
realizacji program6w nauczania, program6w wychowawczych, przeprowadzania
sprawdzian6w i egzamin6w oraz wykonywania innych zadan statutowych.

W Rawie Mazowieckiej od kilku lat obserwowanajest stab tendencja spadkowa liczby uczni6w w
szkolach, zwiqzana z tendencjami demograficznymi. Proces ten powoduje zmniejszanie si~ liczby
dzieci i mlodziezy w istniejqcych plac6wkach. Zdarza si~, ze liczba uczni6w na poziomie jednej
klasy pozwalajedynie na zorganizowanie trzech zbyt malych lub dw6ch za duzych oddzia16w.
Zmiany legislacyjne wymuszajqzwi~kszenie wydatk6w w zakresie oswiaty. Wprowadzone
ostatnio w Ustawie 0 systemie oswiaty zmiany w zakresie edukacji 5- i 6-latk6w obligujqjednostki
samorzqdu terytorialnego do zapewnienia im miejsc w szkolach podstawowych i przedszkolach.
Wiele dzialan gminy musi isc zatem kierunku przygotowania plac6wek do przyj~cia mlodszych
dzieci. Zabezpieczenie im odpowiednich warunk6w do nauki i zabawy.
Uzupelnieniem oferty edukacyjnej naszym miescie w zakresie ksztalcenia przedszkolnego jest
niepubliczne przedszkole, w kt6rym przebywa ok. 13 dzieci.
Miasto Rawa Mazowiecka jest organem prowadzqcym dla 8 plac6wekoswiatowych (3 przedszkola,
3 szkoly i 2 gimnazj a.

Na budzety oswiaty, czyli calkowite koszty jej utrzymania skladaj't si~ wydatki ponoszone na
biez'tce utrzymanie szk61 i przedszkoli oraz inwestycje w tych plac6wkach.

Nauczanie indywidualne i urlopy zdrowotne nauczycieli zmuszaj't organy prowadz'tce do
ponoszenia wydatk6w, na kt6rych wysokosc prawie nie maj't wplywu, dlatego tez zalicza si~ je do
tzw. wydatk6w losowych.

Szczeg610we informacje 0 udziale wybranych grup koszt6w w calkowitych kosztach utrzymania
oswiaty znajduj't si~ w zestawieniu zamieszczonym ponizej.
Przedstawione koszty podzielono na grupy:

• Koszty osobowe - koszty wynagrodzen osobowych pracownik6w oswiaty (wraz z
nagrodami, "trzynastkami", odprawami itp.) naleznymi w danym roku szkolnym oraz z
pochodnymi w podziale na nast~puj'tce grupy pracownik6w:

a) pracownicy pedagogiczni,
b) pozostali pracownicy.
• Koszty rzeczowe - pozostale koszty utrzymania oswiaty w podziale na nast~puj'tce grupy:



a) biez'l:.cewydatki rzeczowe,
b) inwestycje, remonty i modemizacje.

Rodzaj kosztu Szkoly podstawowe Gimnazja Przedszkola Og61em
Inwestycje, remonty i modernizacje 1 866 139,31 zl 590979,52 zl 2 676 862,45 zl 5 133981,28 zl
Wynagrodzenia nauczycieli 4456 029,00 zl 3301 287,45 zl 2 253 254,28 zl 10010570,73 zl
Wynagrodzenia administracji i 775413,00 zl 556379,62 zl 1 098 543,53 zl 2430336,15 zl
obslugi
Biez'tce wydatki rzeczowe 1038143,00zl 924518,77 zl 1319122,92 zl 3 281 784,69 zl
RAZEM 8135724,31 zl 5373 165,36 zl 7347783,18 zl 20 856 672,85 zl

Zdecydowanie najwi~cej kosztuj'l:.wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W szkolach na koszty
zatrudnienia nauczycieli trzeba przeznaczye ok. 2/3 wszystkich srodk6w. W przedszkolach
nauczyciele kosztuj'l:.mniej, za to wydatki na administracje i obslug~ S'l:.ok. dwa razy wi~ksze niz
w szkolach.
Duze srodki finansowe - 5 133 981,28 zl przeznaczono na inwestycje i remonty (Szkola
Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz Przedszkole Nr 5).
Powszechnie wiadomo, ze srodki zagwarantowane przez panstwo w subwencji oswiatowej nie
wystarczaj'l:. nawet na pokrycie koszt6w podstawowej dzialalnosci szk61. Maj'l:.cpowyzsze na
uwadze, Burmistrz Miasta, jest inicjatorem szeregu dzialan maj'l:.cychna celu pozyskiwanie
srodk6w zewn~trznych, kt6rych zdobycie poprawia ofert~ edukacyjn'l:.plac6wek oswiatowych, nie
tylko w zakresie zaj~e pozalekcyjnych ale i doposazeniu plac6wek.

Uwag nie bylo.
Rada Miasta przyj~la przedlozon'l:.informacj~ 0 stanie realizacji zadan oswiatowych miasta Rawa
Mazowiecka za poprzedni rok szkolny

Temat referowala Artur Piotrowski Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej.
Powiedzial m.in.

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej na terenie miasta na chwil~
obecn'l:.funkcj onuj 'I:.2 rodzaje budynk6w tj.:
l)budynki z mieszkaniami socjalnymi b~d'l:.cewlasnosci'l:.Miasta,
2)mieszkania komunalne wniesione aportem do Sp61ki RTBS i b~d'l:.cewlasnosci'l:. sp61ki RTBS .
Uznaj'l:.cwazn'l:.rol~ sp61ki RTBS w ksztaltowaniu polityki mieszkaniowej Gmina-Miasto Rawa
Mazowiecka przekazala z dniem 01.01.2006r. lokale komunalne jednoosobowej sp6ke Miasta
celem wykonywania dotychczasowych obowi'l:.zk6w, kt6re ci'l:.zylyna Miescie.
Na podstawie ustawy 0 ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie
Kodeksu cywilnego do lokali socjalnych zaliczamy lokal nadaj'l:.cysi~ do zamieszkania ze wzgl~du
na wyposazenie i stan techniczny, kt6rego powierzchnia pokoi przlpadaj'l:.ca na czlonka
gospodarstwa domowego najemcy nie moze bye mniejsza niz 5 m , a w wypadkujednoosobowego
gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten moze bye 0 obnizonym standardzie. Miasto
na dzien 1 listopada 2009 roku posiada 16 budynk6w z 156 lokalami socjalnymi.



Na podstawie ustawy 0 ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie
Kodeksu cywilnego lokal socjalny moze bye przyznany w przypadku wydania przez sqd wyroku
eksmisyjnego w6wczas sqd orzeka 0 uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. Obowiqzek
zapewnienia lokalu socjalnego ci'l.zy na gminie wlasciwej ze wzglttdu na miejsce polozenia lokalu
podlegaj'l.cego opr6znieniu. Ponadto Umowa najmu lokalu socjalnego moze bye zawarta z osobq,
kt6ra nie ma tytulu prawnego do lokalu i kt6rej dochody gospodarstwa domowego nie przekraczaj'l.
wysokosci okreslonej w uchwale rady Miasta.
Za doch6d uwaza si~ wszelkie przychody po odliczeniu:
koszt6w ich uzyskania oraz skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a takze na
ubezpieczenie chorobowe. Do dochod6w nie wlicza sitt: dodatk6w dla sierot zupelnych,
jednorazowych zapom6g z tytulu urodzenia sitt dziecka, dodatku (do zasilku rodzinnego) z tytulu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dozywiania, zasilk6w pie1ttgnacyjnych, zasilk6w
okresowych z pomocy spolecznej, jednorazowych swiadczen pienittznych i swiadczen w naturze z
pomocy spolecznej, dodatk6w mieszkaniowych. Umowtt l\ajmu lokalu socjalnego zawiera sitt na
czas oznaczony zgodnie z uchwal'l.Rady Miasta na 3 lata. Moznaj'l.jednak przedluzye na
nastttpny okres, jezeli sytuacja bytowa najemcy nie ulegla poprawie.
Stawka czynszu za lokal socjalny nie moze przekraczae polowy stawki najnizszego czynszu
obowi'l.zuj'l.cego w gminnym zasobie mieszkaniowym( ).

Lokale mieszkalne stanowi'l.ce mieszkaniowy zas6b miasta oddawane S'l. w naJem
mieszkancom miasta nie maj'l.cym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Lokale mieszkalne tworz'l.ce mieszkaniowy zas6b miasta wynajmowane S'l.w pierwszej kolejnosci
osobom:

• pozbawionym mieszkan w wyniku zdarzen losowych / pozar, klttska
zywiolowa /

• uprawnionym na podstawie wyroku S'l.du do lokalu socjalnego
• samotnym, kt6rych doch6d nie przekracza 100% najnizszej emerytury
• rodzinom, kt6rych doch6d miesittczny nie przekracza 80% najnizszej

emerytury w przeliczeniu na czlonka rodziny w wypadku nadmiemego

zagttszczenia / ponizej 7 m2 powierzchni mieszkalnej naosobtt/.
Wysokose dochodu ustala sitt za okres ostatnich 12 miesittcy kalendarzowych przed
zakwalifikowaniem do zawarcia umowy najmu.
Burmistrz Miasta moze uwzglttdnie poza kolejnosci'l. wnioski os6b:

1. ubiegaj'l.cych sitt 0 najem lokalu mniejszego od zajmowanego w szczeg6lnosci gdy osictgany
przez nich doch6d nie wystarcza na wnoszenie oplat za mieszkanie / dotyczy lokalu 0 podobnym
standardzie/.

2. zamieszkalych w lokalach stanowi'l.cych zas6b mieszkaniowy miasta jezeli stan
techniczny lokalu kwalifikuje go do wyburzenia lub remontu wymagaj'l.cego jego
op6znienia.

3. nie spelniaj'l.cych warunk6w okreslonych niniejsz'l. uchwalq, jezeli przemawiaj'l. za tym
nieprzewidziane zdarzenia losowe.
Oczekiwania na mieszkania
Obecnie na mieszkanie socjalne oczekuje 76 rodzin z czego w stosunku do 44 rodzin wydany jest
wyrok eksmisji natomiast na podstawie art. 14 ust.4 pkt 6 s'l.dwstrzymal wykonanie eksmisji do
czasu zlozenia przez miasto Rawa Mazowiecka oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
Dlatego tez wlasciciele nieruchomosci wystttpuj'l.przeciw miastu na drogtt s'l.dow'l. z roszczeniami
odszkodowawczymi.
Po przeanalizowaniu powyzszych danych mozemy okreslie, ze do zrealizowania tylko wyrok6w
eksmisyjnych rodz'l.cych skutki finansowe w postaci wyplacania odszkodowan za niedostarczenie
lokalu socjalnego zachodzi potrzeba stworzenia dodatkowo budynku socjalnego 40 rodzinnego.



Ponadto ponad 30 rodzin oczekuje na mieszkanie socjalne z czego 14 wniosk6w to wnioski od
os6b posiadajqcych status bezdomnych.

W roku 2010 miasto Rawa Mazowiecka rozpoczyna dzialania zmierzajqce do budowy
budynku socjalnego kt6rego zakonczenie przewidziane jest zgodnie z Wieloletnim programem
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi miasta na rok 2012 ,Op6znienie spowodowane jest z
problemem okreSlenia dobrej lokalizacji budynku socjalnego , wraz z budynkiem socjalnym
przewidzianajest r6wniez budowa noclegowni. Calkowity koszt przewiduje si<rna 7 milion6w
zloty z czego na 40 % miasto moze uzyskac dotacj<rz Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach
programu wspierania budownictwa socjalnego.
Opr6cz wniosk6w dotyczqcych przydzialu lokalu socjalnego spora grupa mieszkanc6w sklada
wnioski 0 przydzial mieszkan komunalnych , kt6rych miasto na obecn<:tchwil<rnie posiada.
Zapotrzebowanie w mieszkania komunalne to 50 lokali.

Ponadto do urz<rduwplywaj<:twnioski 0 przyznanie mieszkania od os6b, kt6re nie spelniaj<:t
wyznaczonych kryteri6w, np. osoby dobrowolnie same si<r,wymeldowuj<:t aby uzyskac statut
bezdomnego, b<:tdzposiadaj<:ttytul prawny do lokalu poza terenem miasta czy w mieScie, jak
r6wniez pozornie rodzice wyst<rpuj<:t0 eksmisje dla dzieci w celu przyspieszenia przydzialu
mieszkania socjalnego takich przypadk6w zanotowano 4.

Reasumuj<:tcna terenie miasta Rawa Mazowiecka zachodzi potrzeba zwi<rkszenia zasob6w
mieszkaniowych okolo 50 %.

Stan zasob6w mieszkaniowych miasta Rawa Mazowieckajak prezentuje tabela ill 1 miasto
posiada 16 budynk6w ze 15110kalami socjalnymi .wi<rkszosci zas6b ten sklada si<rbudynk6w 50
letnich i starszych, ocena stanu technicznego zasob6w miasta w roku 2006 wyraznie okreslila, ze
stan tych budynk6w stale si<rpogarsza a wartosc budynku dekapitalizuje si<r,dlatego wazne jest
przeprowadzenie remont6w, co w znacznym stopniu poprawi byt lokalowy.

Przydzialy lokali socjalnych w omawianym okresie ograniczaly si<rdo przydzielania lokali
w ramach obslugi eksmisji 3 , oraz przekwaterowanie 2 rodziny.
Od roku 2006 prowadzone s<:tplanowe remonty okreslone w przyj<rtym Wieloletnim Programie
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2006-2010.

W roku 2010 wskazane jest celem zapobiezenia dekapitalizacji budynk6w
przeprowadzenie remontu kamienicy Plac Piludskiego 7 wraz z odnow<:telewacji.
Wszystkie te dzialania miasta zmierzaj<:tdo utrzymania budynk6w w nalezytym stanie
technicznym, aby nie dopuscic do zmniejszenia zasob6w mieszkaniowych miasta.

Lokale socjalne Zarz<:tdzanes<:tprzezzarz<:tdc<rwylonionego w drodze przetargu
zorganizowanego przez miasto. Obecnie zarz<:tdza sp61ka RTBS
Zarz<:tdzaniedotyczy caloksztaltu polityki mieszkaniowej i obejmuje m.in.:

• wydawanie rodzinom spelniaj<:tcymustawowo okreslone warunki upowaznien do
otrzymania przydzialu mieszkan socjalnych,

• przydzielanie mieszkan socjalnych b<rd<:tcychw dyspozycji Urz<rdu,
• utrzymanie starych zasob6w mieszkaniowych i popraw<r ichjakosci za pomoc<:t

remont6w i modernizacji,
• ustalenie sredniego lokalnego poziomu czynsz6w.

Polityka czynszowa- prowadzenie polityki czynszowej w zasobach socjalnych jest bardzo trudne
wynika to z faktu ,ze wi<rkszosci przydzielone lokale maj<:tosoby z eksmisji z tytulu zaleglosci
czynszowych , gmina nie ma mozliwosci wyeksmitowac dluznik6w do innych lokali.

Uwag nie bylo.
Rada Miasta przyj<rla przedlozon<:t informacj<r zasobach mieszkaniowych miasta Rawa Mazowiecka.



Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.

Projekt niniejszej uchwaly dotyczy wyrazenia zgody przez WysokllRadtr na zaci~niecie kredytu
bankowego w kwocie 500.000 zl. na budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w
Rawie Mazowieckiej.

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 zaci~nitrcia kredytu na budowtr krytej
plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczllca Rady Miasta Grazyna Dtrbska przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie zaci~nitrci
kredytu.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjtrtajednoglosnie. Glosowalo 12 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.

I. Zmiany w planie dochod6w.
1/ Dzial 700, rozdzial 70005;

• Zmniejsza sitr 0 kwottr 3.165.000 zl. planowane dochody ze sprzedazy skladnik6w mienia
komunalnego. Ogloszone kolejne posttrpowania przetargowe na spr:t:edaz dzialek komunalnych
nie wylonily nabywc6w na przedmiotowe nieruchomosci,

• Zwitrksza sitr 0 kwottr 40.000 zl. tj. do kwoty przewidywanego wykonania planowane dochody
uzyskane z oplat za uzytkowanie wieczyste nieruchomosci komunalnych.

• Zmniejsza sitr 0 kwottr 80.000 zl. planowane wplywy z r6znych oplat w tym oplat
adiacenckich, planistycznych. Faktyczne wykonanie dochod6w z tych oplat w br. stanowic
btrdzie kwottr ok.20.000 zl.

2/ Dzial 801, rozdzial 80195 - wprowadza sitr do planu dochod6w budzetu miasta dotacjtr z
Funduszu Spolecznego, Kapitalu Ludzkiego z Unii Europejskiej w kwocie 289.798 zl. na
realizacjtr projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 pod nazwll "Moja szkola jest dla mnie".
3/ Dzia1851, rozdzial 85154 - zwitrksza sitr 0 kwottr 61.000 zl. planowane dochody z oplat za
wydane zezwolenia na sprzedaz alkoholu, zmiana planu do wysokosci faktycznych wplyw6w
uzyskanych w br.
4/ Dzial 926, rozdzial 92601 :

• Wprowadza sitr do planu dochod6w budzetu miasta dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
w kwocie 456.200 zl. na budowtr krytej plywalni wraz z lodowiskiem zgodnie z podpisanll
umowq,

• Zmniejsza sitr 0 kwottr 384.800 zl. planowane dofinansowanie do budowy krytej plywalni z
budzetu Powiatu Rawskiego, zmniejszenie planowanej kwoty dotacji wynika ze
zmniejszenia wysokosci naklad6w na tll inwestycjtr.

II Zmiany w planie wydatkow budtetu.



1/ Dzial 500, rozdzial 50095- zmniejsza sit( 0 kwott( 20.000 zl. p1anowane wydatki na oplatt(
wynagrodzenia d1a inkasent6w oplaty targowej, wysokosc wynagrodzenia ma bezposredni zwiqzek
z wysokoscia..pobranych oplat od hand1uja..cych.W zwia..zkuz uzyskaniem nizszych niz planowano
dochod6w z oplat targowych, zmniejsza sit( wysokosc p1anowanych wydatk6w na obslugt(
inkasent6w.
2/ Dzial 700, rozdzial 70095 - zmniejsza sit( 0 kwott( 180.000 zl. p1anowane wydatki na zakup
nieruchomosci w zasoby komuna1ne w br.
3/ Dzia1757, rozdzial 75704 - zmniejsza sit( 0 855.000 zl. p1anowane wydatki na ewentua1na..
splatt( port(czenia, kt6rego miasto udzielilo w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz
zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego na budowt( budynku wie1orodzinnego dla Rawskiego TBS.
Rawskie TBS w spos6b zgodny z umowa..splaca raty zacia..gnit(tegokredytu i nie ma potrzeby
angazowac srodk6w budzetu miasta w pelnej kwocie.
4/ Dzial 801: "
- rozdzial 80101 - dokonuje sit( przeniesienia oszczt(dnosci w wydatkach bieza..cych

wygospodarowanych w SP Nr 4 na zwit(kszenie srodk6w na wynagrodzenia i pochodne w tej
szko1e. Potrzeba zwit(kszenia srodk6w na wynagrodzenia wynika z wystqpienia w br. szko1nym 2
ur1op6w zdrowotnych wsr6d nauczycieli w tej szko1e.
- rozdzia180103 - wprowadza sit( zmniejszenie planu wydatk6w 0 kwott( 8.590 zl.
na wynagrodzeniach i pochodnych w oddzialach przedszkolnych - zerowych w SP Nr 4.
- rozdzial 80195 - wprowadza sit( do p1anu wydatk6w z srodki pochodza..ce z dotacji rozwojowej
z Funduszu Spolecznego Unii Europejskiej na realizacjt( projektu w SP Nr 1
"Moja szkolajest d1amnie" w kwocie 289.798 zl. zgodnie z podpisana.. umowa...
5/ Dzia1854, rozdzia185401 - zmniejsza sit( 0 kwott( 13.100 zl. p1anowane wydatki na
wynagrodzenia i pochodne w swietlicy SP Nr 4, i zwit(ksza sit( 0 kwott( 9.890 zl. p1anowane
wydatki na prowadzenie swietlicy w SP Nr 2. Zwit(kszenie wydatk6w w tej szko1e wynika ze
zwit(kszonej obsady etatowej, w swietlicy od nowego roku szkolnego przebywaja..r6wniez dzieci
uczt(szczaja..cedo oddzia16w zerowych.

DZIAL 600
TRANSPORTILACZNOSC
Rozdzial60016 - Drogi publiczne gminne
1. Budowa dr6g gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w cia..guulic Prusa i Zeromskiego
w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008 - 2011"
Plan - 1.810.000,00
Zmniejszenie - 10.000,00 zl
Plan po zmianach - 1.800.000,00 zl
2. Kontynuacja budowy dr6g gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w cia..guulic Prusa i
Zeromskiego w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008-
2011".
Plan - 640.000,00
Zmniejszenie - 6.000,00 zl
Plan po zmianach - 634.000,00 zl
3. Budowa dr6g gminnych osiedla Tatar w Rawie Mazowieckiej wraz z odwodnieniem - roboty
towarzysza..ce.
Plan - 0
Zwit(kszenie - 182.000,00 zl
Plan po zmianach - 182.000,00 zl



Zadanie to zrealizowane zostalo w pazdziemiku br. ramach tytulu inwestycyjnego okreslonego w
punkcie 2, obejmujqcego swoim zakresem roboty podlegajqce dofinansowaniu z "Narodowego
Programu Przebudowy Drag Lokalnych 2008 - 2011" oraz roboty towarzyszqce, temu
dofinansowaniu nie podlegajqce. Dlatego, wedlug zaleceiJ.Urz~du Wojewodzkiego w Lodzi, dla
przejrzystosci rozliczeiJ. dotacji otrzymanej na realizacj~ zadaiJ.okreslonych w punktach 1 i 2,
konieczne jest oddzielenie robot nie obj~tych dofinansowaniem od pozostalych. Z tych tez
wzgl~dow w biezqcej korekcie wprowadzony jest nowy tytul inwestycyjny okreslony w punkcie 3.

4. Zmniejsza si~ 0 kwot~ 30.000 zl. planowane naklady na wykonanie dokumentacji na budow~
sciezki rowerowej od ul.Lowickiej do os.Zamkowa Wola. Spar sqdowy z dzierzawc'l:. cz~sci
gruntow planowanych do zaj~cia pod budow~ sciezki uniemozliwil przystqpienie do wykonania
dokumentacji w br.

OSWIATA I WYCHOWANIE
Rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe.
I.Zmniejsza si~ 0 kwot~ 500.000 zl. planowane naklady na remont szatni dla potrzeb Sali
gimnastycznej w SP Nr 1. Zadanie to b~dzie realizowane w 2010 roku.
Rozdzial80105 - zmniejsza si~ 0 kwot~ 607.000 zl. planowane naklady na remont elewacji w
budynku Przedszkola Nr 2. Zadanie to b~dzie realizowane w 2010 roku.
Rozdzial92601
1. Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem
W zwiqzku z ostatecznym rozstrzygni~ciem post~powania 0 zamowienie publiczne mozliwe bylo
podpisanie umowy z wybranym wykonawc'l:. tej inwestycji. Zgodnie z przedlozonym
harmonogramem do realizacji tej inwestycji w r.b. mozliwe b~dzie wykonanie prac budowlanych z
finansowaniem na kwot~ ok.2 mln zl.. plus wydatki juz poniesione na realizacj~ tej inwestycji w
br. co daje l'l:.cznepotrzeby na to zadanie na kwot~ 2.500.000 zl.

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 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 13 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Przedkladam Wysokiej Radzie projekt uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku
od nieruchomosci na 2010 rok. Przyj~te w projekcie uchwaly stawki podatku S'l:.w niezmienionej
wysokosci jakie obowi'l:.zywaly na terenie naszego miasta od kilku lat i wnioskuj~ 0 pozostawienie
tych stawekjako obowi'l:.zuj'l:.cychrowniez w 2010 roku.

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 wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.



Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Projekt uchwaly zaklada pozostawienie na niezmienionym od roku 2006 roku poziomie stawki tego
podatku obowiqzujqce na terenie naszego miasta za wyjqJj.<.iemkilku pozycji, gdzie stawki minimalne
musialy zostac podwyzszone 0 od 5 zl do 12 zl, ale S'l:.to kategorie pojazd6w 0 najwyzszych parametrach,
kt6rych aktualnie na terenie naszego miasta nie ma.
Okreslone stawki podatku od srodk6w transportowych S'l:.zgodne z zapisami ustawy 0 podatkach i oplatacl
lokalnych, oraz rozporz'l:.dzeniem wykonawczym Ministra Finans6w obowi'l:.zuj'l:.cymna rok podatkowy
2010.

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 wysokosci stawek podatku od srodk6w
transportowych.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~tajednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Zwracam si~ z wnioskiem do Rady Miasta 0 wyrazenie zgody na dokonanie wymiary podatku
rolnego w 2010 roku w oparciu 0 sredni'l:.cen~ skupu kwintala zyta okreslon'l:. przez Prezesa
Gl6wnego Urz~du Statystycznego za okres III kwartal6w br.
W Komunikacie Prezes GUS okreSlil cen~ na kwot~ 34,10 zl. za kwintal i cena ta odpowiada
sredniej cenie sprzedazy zytajaka obowi'l:.zywala na rynku rolnym na terenie kraju .
Zgodnie z art.6 ust.l ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 0 podatku rolnym ( tekst jednolity: DzU
z 2005 roku Nr 143, poz.1199) podatek rolny ustala si~ jako r6wnowartosc pieni~zn'l:.2,5 kwintala
zyta wyliczon'l:.w oparciu 0 sredni'l:.cen~ skupu zyta okreslon'l:.przez GUS
od 1 ha przeliczeniowego gruntu.
Rady gmin wart. 6 ust.3 cytowanej ustawy zostaly uprawnione do obnizenia ceny skupu
okreslonej przez Prezesa GUS stanowi'l:.cejpodstaw~ do wymiaru podatku rolnego w danej gminie.
Wnioskuj~, 0 pozostawienie w 2010 roku do wymiaru podatku rolnego cen~ skupu na poziomie
okreslonym przez Prezesa GUS. Ustalona przez Prezesa GUS srednia cena skupu zyta odpowiada
faktycznej cenie jak'l:.otrzymuj'l:. rolnicy za sprzedany kwintal zyta.



Podana cena skupu zyta dla potrzeb wymiaru podatku w 2010 roku zmniejszyla si~ w por6wnaniu
z rokiem ubieglym 0 21,70 z1. za kwintal, co b~dzie mialo przelozenie na zmniej szenie obci'lzen
finansowych z tytulu podatku rolnego dla wlascicieli gospodarstw rolnych z terenu miasta.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu analizowala przedIozon'lPropozycj~ stawki podatku rolnego na 2010 rok
zaopiniowala pozytywnie.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'lca Rady Miasta Grazyna D~bska poddala pod glosowanie wniosek w sprawie przyj~cia
stawki podatku rolnego na 2010 rok.

.
Rada Miasta przyj ~Ia j ednoglosnie wniosek w sprawie przyj ~cia stawki podatku rolnego na 2010 rok.
GIosowalo 13 radnych.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz G6raj.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 29 paidziernika 2009 r. do 25 listopada 2009r.
W tym okresie w kazd'l srod~ przyj~tych zostalo 11 interesant6w.

Problematyka to: zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, wymeldowanie, sprzedaz dziaIki,
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'l Rawskim,
- spotkaniu z wyborcami z okr~gu Nr 2,
- spotkaniu w Sp6ke Rawskich Wodoci<tg6w i Kanalizacji - rada budowy
- spotkaniu z Krajowej Izbie Odwolawczej,
- w dniu 22 wrzesnia podpisanie umowy na budow~ krytej plywalni,
- spotkaniu w Funduszu Europejskim,
- 6wiczenia obrony cywilnej,
- spotkaniu z Ks. Biskupem Dziub'l,
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. HERCO , FAM, RMSM, DAKOTA, TABO,
MIRBUB, BONETII, KINGSPAN )

Przewodnicz'lca Rady Miasta poinformowala , ze radni otrzymali w terminie projekt budzetu na 2010 rok.
Budzet na 2010 rok b~dzie przedmiotem obrad na posiedzeniu w styczniu 2010 roku.

Pani Zofia Winiarska zlozyIa podzi~kowanie dla WIadz Miasta za pomoc w organizowaniu Uniwersytetu
III Wieku w Rawie Mazowieckiej. Poinformowala, ze Uniwersytet dziala i liczy 127 uczestnik6w.



Pan Andrzej Jankowski -Przewodnicz'l.cy Rady Sportu zwr6cil si~ do Rady z prosb'l. 0 obnizenie lub nie
pobieranie oplat dla klub6w sportowych korzystaj'l.cych z hali Sportowej i Hali Milenium.

Burmistrz Miasta odpowiadaj'l.c, stwierdzil, ze S'l.ustalone zasady pobierania oplat za korzystanie z Hali
Sportowej czy Hali Milenium jak r6wniez S'l.ustalone dotacje dla klub6w.

Na tym punkcie Przewodnicz'l.ca Rady Miasta oglosila zakonczenie obrad XLI Sesji Rady Miasta.
00 00

Sesja trwala od godz. 14 do 17


