
/)
Ą

PRoToKoŁ
z obrad XLII Sesji Rady Miasta

z dnia 16 grudnia 2009r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło 15
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Bwmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy
Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek orgarizacyjnych Miasta , zaproszeni
przedstawicie|ę zakadów pracy i organizacji.

obrady otworzyła Przewodni cząca Rady Miasta GraŻyna Dębska, która powitał.a zaproszonych
gości, publiczność oraz wszystkich radnych.
Zgo dnie z li stą obecno ści stwie r dziła prawomo cno ść obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, ie radni otrzymaIi proponowany porządek.
Zwr ó ciła się z zapytaniem, czy są uwagi do przedłoŻone go porządku obrad.
Uwag do porządku obrad nie było.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych) w następującym
brzmieniu:
1. otwarcię posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.
4. Ustalęnie trybu udzielania irczIiczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oruz ustalenie

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
5. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwią7ywania Problemów Alkoholowych nĄ1ok 20|0.
6. Zmiartauchwały budzetowej na 2009 rok'
7. Sprawozdanie zpracy Rady Miastaotaz Komisji Rady za 2009 rok oraz przedł.oŻenie planów na

2010 rok.
8. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.
9. Interpela cje, zapytania.
10. Zakoirczenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obtad XLI Sesji Rady Miastazostał.przyjęty w głosowaniu większościągłosów.
Głosowało 15 radnych, Zd_ 13, wstrzymujących_2,

Ad 4. Ustalenie trybu udzielania i roz|iczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszko|i oraz
ustalenie trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorrystania.

Temat referowała Jolanta Kosińska _ Naczelnik Wydziału oświaty Kultury , Zdtowa i Sportu.
Powiedziała m.in.
Zmiana art.90 ust. 4 ustawy z dnia7 vtrzęśnia I99I t, o systemie oświaty nakłada na organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego konieczność ustalenia zakresu i trybu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji przekazywanej z budżetu gminy dla niepublicznychplacówek.
W proponowanej uchwale ustala się tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,
uwzględniaj ąc w szczególności podstawę ob|iczania dotacji, zakres danych, które powinny być za:warte
we wniosku o udzielenie dotacji iw roz|iczeniu jej wykorzystanta, oraz termin i sposób roz|iczania
dotacji.
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Radny Leszek Górecki zabierając głos przypomniał o swoich zgtoszonych spostrzeŻeniach przy
uchwalaniu uchwały w 2008 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i roz|iczaria dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli, w której nie byłyjasno określone procedury roz|tczania i kontroli
przyznanych dotacji.

Innych wniosków ani uwag nie było.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki przewodniczący komisji.
Komisja oświaty po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału oświaty Kultury ,
Zdrowa i Sportu opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i
roz|iczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oruz ustalenie trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Greżyna Dębska przedstawiłatreść projektu uchwały w sprawie
ustalenia trybu udzielania i roz|iczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz ustalenie
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu został.a ptzyjęta jedno głośnie. Głosowało 1 5 radnych.

Ad 5. Prryjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Ronviązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2010.

Temat referowała Maria Stanisławczyk_ pełnomocnik do spraw profilakĘkiirozvtiązywania
problemów alkoholowych'
Powiedziała m.in.
obowiązek uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wynika z ustawy o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i wiąże się z ustawąo dziaŁa|ności pożytku publicznego i wolontariacie, która
obliguje do przeprowadzęnia konkursu ofert na rea|izację częściowych zadan zwŁaszcza d|a
jednostek pozarządowych realizującychzadania samorządu w imieniu Gminy Miasta Rawa
Mazowiecka.
Program przyjmuje się na dany rok budzetowy,narea|izacjęzadai ze środków finansowych
pochodzących zv'rydanychzezwo|eń na sprzedaz napojów alkoholowych, wnoszonychprzez
prowadzące tą sprzedaz podmioty gospodarcze.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki przewodniczący komisji.
Komisja oświaty po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach pani Marii Stanisławczyk- pełnomocnika do
spraw profi laktyk i i r ozwiązywania problemów alkoho lowych
opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20|0.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Zbigniew Tusryński
przewodni czący komisj i.
Komisja po dokładnĄ ana|izie, wyjaŚnieniach pełnomocnika do spraw profilaktykiirozwiązywania
problemów alkoholowych opiniuje poz1'tywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwią7ywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.



Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych'

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 6. Zmiana uchwaĘ budżetowej na 2009 rok.

Temat referowała Jolanta Witczak _ Skarbnik miasta
Powiedziała m.in.

Proponuje się zmiany w uchwale budzetowej na2009 rok następującym zakresie:
I. Zmiany w planie dochodów.

1 l Dział' 7 00, rozdział 70005 ;

o Zmniejsza się o kwotę I.79f .000 zł. planowane dochody ze sprzedaŻy składników mienia
komunalnego. ogłoszone kolejne postępowaniaprzetargowe na sptzedaŻ działek
komunalnych nie wyłoniły nabywców na przedmiotowe nieruchomości,

o Zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. tj. do kwoty przewidywanego wykonania planowane
dochody uzyskane z opłat róinych zwtązanych z nieruchomościami komunalnymi'

o Zmniejsza sięo kwotę 5.000 zŁ. p|anowane wpływy z opł'at z tytllłu przekształcenia we
własnośÓ prawa uzytkowania wieczystego gruntów' Przewiduje się, ze w br. stanowić
będzie kwotę ok.10.000 zł.

. Mniejsza się równieiplanowane dochody z odsetek, które w br. stanowiÓ będąwpływy na
ok.3.000 zł.

2lDział750,tozdział75023- zwiększa się o kwotę 10.000 zł.tj. do wysokości faktycznego
wykonania wpływy z mandatów nakładanych przez Straz Miej ską.
3lDział750,rozdział75023 _ zwiększa się o kwotę l7.000 zł. planowane dochody z tytułu
mandatów nakładanychprzez Straż Miejską. Korekta planu dochodów wynika z ana|izy
przewidywanych wpływów ztego tytułu planowanych do uzyskania do końca roku.
4l Dział 7 56 - rozdział 7 5615:
. zwiększa się o kwotę 40'000 zł. planowane dochody z podatku od środków transportowych i
od osób prawnych, w oparciu o uzyskane wpływy za 1 1 miesięcy wynika, Że do budzetu
miasta wpłynie ztego podatku kwota ok.l30 tys. zł.
- wprowadza się do budzetu zmniejszenie dochodów w kwocie 20.000 zł. z podatku od
czynności cywilno-prawnych, urealnienie planu przewidywanych wpływów do końca roku
dokonano w oparciu o faktyczne wpływy ztego podatku uzyskane w okresie 11 m-cy br.
- zwiększa się o kwotę 10.000 zł. planowane wpływy z odsetek od nieterminowo wnoszonych
podatków

5l Dziat.7 56' rozdział 7 5616
- zwiększa się o kwotę 20.000 zł' planowane dochody z podatku od spadków i darowizn od
osób ftzycznych, w oparciu o uzyskane wpływy za l1 miesięcy.
. zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.wpłyv,y budzetu zopłaty targowej pobieranej na
tar go wi ska ch zlokahzowanych na te reni e mi asta,
- zwiększa się o kwotę 40.000 zł. planowane dochody z podatku od czynności cywilno-
prawnych wnoszonego przez osoby ftzyczne,
- zmniejsza się o kwotę 5.000 zł, p|anowane lryłyvvy z odsetek od nieterminowo wnoszonych
podatków.
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6l Dział' 7 58, rozdział. 7 5814 _ o kwotę 40.000 zt.. zmniejsza się planowane dochody z odsetek
od środków na rachuŃach bankowych budzetu.
7lDział'80I,rozdział 80101 - wprowadzasię do planu dochodów budżetu miasta
zwiększenie o kwotę 15.000 zł. dochodów uzyskanychzzarządzania nieruchomościami przez
szkoły podstawowe'
8/ Dział 85212 _ zwiększa się o kwotę 5.000 zł.. tj do wysokości uzyskanych wpływów
dochody z t7Ąllłu prowadzen ia pr zez miasto ob sługi funduszu alimentacyj ne go.
9l Dział &SZ,rozdział 85f28 _ zwiększa się o kwotę 10.000 zł. planowane dochody ztyluŁu
odptatnego świadczenia usług opiekuńczy ch przez pracowników MoPS.
W zwią7ku z korektąin minus planowanych dochodów budżetu miasta w 2009 roku nalezało
dokonać ana|izy planu wydatków i dla zrównowazenia budzetu miasta proponuje się
Wysokiej Radzie dokonanie proponowanej zmiarry w planie wydatków tj. dostosowania planu
wydatków do faktycznych potrzeb na rok bieŻący.

Il.Zmiany w planie wydatków budżetu.

IlDział'600'rozdział 60016- zmniejsza się o kwotę 360.000 zł. planowane wydatki
bieŻące związane zutrzymaniem dróg i chodników miejskich. Korekta planu dotyczy
zmniejszenia do wysokości faktycznychpotrzeb planowanych wydatków na remonty i
utrzymanie dróg w br. Występujące oszczędności są głównie spowodowane tym, ze
większość prac remontowych w ciągach pieszych wykonywana jestprzez długi okres roku
przez grupę pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2/Dział700,rozdział 70005- zmniejszenie i kwotę 13.200 zł. planowanych wydatków na
odszkodowariaza grunty przejęte pod drogi miejskie' Korekta wydatków w tym rozdzia|e
wynika z faktu, iz w br. nie wystąp iła potrzeba wypłaty takich świadczeń.

3l Dział 7 I0, rozdział' 7 I0I4 _ oszczędności w planie wydatków zwiryanych z
opracowaniami geodezyjnymi i planistycznymi na kwotę 20,000 zł.

4lDział'7l0,rozdział71035 _ oszczędności w planie wydatków na prace porządkowe na
cmentarzu wojennym na kwotę 17.000 zŁ.W 2009 roku kontynuowano prace remontowe
ptzy nagrobkach żołnierskichprzy współfinansowaniu prac przy pomocy środków
pozyskanych na ten cel od Wojewody Łódzkiego oraz od Rady ochrony Pamięci Walki
MęczeństwazWarszawy'

5/Dział750,rozdział75023- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na kwotę 39.000 zł,
tj do wysokości faktycznychpotrzeb wynikającychzptzetatgu. Zmniejszenie dotyczy
zakupu sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta orznawykonanie badan
archeologicznych na działce przeznaczonej na rozbudowę Urzędu.

6l Dział 7 54, rozdzia| 7 5405 _ zmniejsza się o kwotę 5 .000 zł, tj ' do faktycznie
zgłoszonych potrzeb dotację zbudietu miasta nazakup samochodu dla Komendy
Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

7lDział.754||6 _ zmniejszenie wydatków na biezących w Strazy Miejskiej. Planowany w
br. do zainstalowania system połączeniaz systemem PESEL będącym w gestii MSWIA z
przyczynniezaleŻnych od miasta nie został wykonany. Zadanie to planuje się wykonać w
przyszłym roku.

8lDziaŁ7542l - zmniejsza się rezerwę celowąna zadaniazwiryane zzarządzariem
kryzysowym. W trakcie roku nie zaistniały okoliczności, w których taka tezerwa
musiałabv bvć uruchomiona.
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9/Dział757,rozdział'75702_zmniejsza się o kwotę 80.000 zł. planowane wydatki na
zapłacenie odsetek od kredytów ipoiyczek. W biezącym roku budzet miasta nie korzystał
z nowych kredytów i poiyczek w związku z tym nie wykorzystano całej kwoty środków
planowanych na te cele.

L0/ Dział 7 57 , rczdział 7 5704 _ zmniejsza się o 30.000 zł. planowane wydatki na
ewentualną spłatę poręczenia, którego miasto udzieliło w Banku Gospodarstwa Krajowego
natzeczzabezpieczenia kredytu inwestycyjnego na budowę budynku wielorodzinnógo dla
Rawskiego TBS. Rawskie TBS w sposób zgodny Z umowąspłaca raty zaciryniętego
kredytu i nie ma potrzeby angazowaĆ, środków budzetu miasia w pełnej t<wocie.
II/ Dział 758, rozdział 75818 _ zmniejsza się o kwotę 77 .8O0 zł. planowan ąrezęrwę
ogólną budzetu.

12/ Dział 80l

- rozdział.80101 _ zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w SP Nr 2 na kwotę 12.000
zł. w zwiry'ku z urlopami zdrowotnymi, które wystąpiły w tej placówce.
- rozdział 80103 _ zwiększenie o kwotę I.2OO zł' wydatków na pochodne od wynagrodzen
w oddziałach zerowych w SP Nr 2.
-rozdział 80104 _zmniejsza się o kwotę 101.000 zł.wydatkibieżzącewprzedszkolach
miej skich, w związku z przej ściem oddziałów zerowych do szkół pt d'tu*o*ych wystąpiły
oszczędności w wydatkach biezących naszych placówek przedszkólnych' zmniejszasię o 

-

kwotę 4.000 zł. planowane wydatki na zakup pianina do przedszkola nr 5, instrument
zostanie zakupiony w przysztym roku.
- o kwotę 20.000 zł. zwiększa się potrzeby budzetu miasta związane zptzekazaniem
dotacji dla niepublicznychplacówek opiekuńczych, w których przebywajądzieciz terenu
naszego miasta.

|3l Dział 80|, rozdział 801 l0 _ dokonuje się przesunięci a oszczędności w wydatkach
bieżących w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 nav,ydatki związane z wynagrod zeniami,wzrost
środków na wynagrodzeniawynika z wystąpienia urlopów zdrowótnych w szkołach.
|4lDział85I,rozdział 85195 -zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.tj do wysokości
faktycznych potrzeb w br. środki narca|izacjęzadanw zakresie oóhronyzdrowia.
15/ Dział 852, rozdział 852|4 - zmniejsza się o kwotę 40.000 zł. wydatki związane z
udzielaniem świadczeń Z pomocy społecznej, zmniejszenie to jest wynikiem góspodarnego
i adekwatnego do potrzeb dysponowania środkamiprzeznaczonymi na udzieńie pomocy
materialnej.

16/ Dział 852,rozdział 85215 - zmniejsza się o kwotę l l0.000 zł. tj. do wysokości
faktycznych potrzeb do końca roku wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
17l Dział 852, rozdział 85219 _ dokonuje się zmiany w planie wydatków na utrzymanie
MOPS, częśÓ występujących oszczędności na wynagro dzeniach i pochodny chprzeznacza
się na zwiększenie wydatków biezących tj' potrzeb opłat za 

",yn'," 
i zakup pozostałych

usług.

I8l Dział 8652, rozdział 85226 - dokonuje się przesunięcia na wynagrodzeniach
osobowych i pochodnych pracowników socjalnych MOPS .'u *y''ug'o dzeniaw ramach
umów z|ecen_ niezbędnych do świadczenia pomocy w dni wolne od p'u"y.
19/ Dział 900, rozdział 9003 _ zmniejsza się o kwotę 55.000 zł. tj do wysokości
faktycznych potrzeb do końca br. wydatki zwiryane zutrzymanióm czystości w mieście.
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20lDział900,rozdział90004 - zmniejsza się o kwotę 35.000 zł, tj do wysokości
fakĘcznych potrzeb do końca br. wydatkizwiązane zutrzymaniem zieleni miejskiej.

2|lDział9Dl,rozdział 90015 - zmniejsza się o kwotę 170.000 zł.tj do wysokości
faktycznych potrzeb do końca br. wydatkizwiązane z oświetleniem ulicznym.

22/ w dzia|e 92I zmniejsza się o planowane kwoty dotacji dla miejskich instytucji kultury
w br.

23/ Dział 926, rozdział 9260I _ o kwotę 360.000 zł. zmniejsza się wydatki inwestycyjne
planowane do sfinansowania w br. a dotyczące prac budowlanych krytej pływalni wrazz
lodowiskiem.

24l Dział 9f6, rozdziat 92605 - zmniejsza się o kwotę 30.000 zł. tj. do wysokości
faktycznych potrzeb planowane wydatki związane zrea|izacjązadanzzabesukultury
ftzycznej i sportu.

III. Na wniosek Dyrektora oSiR zwiększa się o kwotę 10.000 zł. planowane przychody z
działalności gospodarczej za|<ładu i o tę samąkwotę zwiększa się plan wydatków w tej
jednostce.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu po analizie przedłoŻonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu na 2009 rok.

Radny Wojciech Kubicki zgłosił wniosek aby w proponowanej zmianie budzetu pozostawić kwotę
30.000 złw budzecie Miejskiej Biblioteki Publicznej nazakup książek.

Radny Piotr Irla zabierając głos stwierdził', Że nie ma potrzeby zmieniac proponowanej przez
Burmistrza Miasta zmiarry budzetu.
Radny Sławomir Tabaczyński zabierając głos poinformował, Źe wniosek radnego Wojciecha
Kubickiego jest niezgo dny z ustawą o finansach publicznych.

Wobec tej s1tuacji radny Wojciech Kubicki wycofał zgł'oszony wniosek i poprosił Panią
PrzewodniczącąRady Miasta o pisemnąopinię prawnąw tej sprawie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmiany budzetu na 2009 rok.
Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych , za-13,
wstrzymujących_2.

Ad 7. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady za2009 rok oraz przedłożenie
planów na

2010 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła sprawozdanie zrea|izacji planu pracy
2a2009 rok oraz przedstawiataplan pracy Rady Miasta na 2010 rok.
Rada Miasta w pełni zrea|izowaŁa swój plan pracy w 2009 roku.



W 2009 roku Rada obradowała 13 razy, w tym:
- trzy sesje na wniosek Burmistrza Miasta (2.II.09,2.VL09,30.VII.09)
Uchwalono 82 uchwały

Plan pracy Rady Miasta.

Lp. Temat Odpowiedzialny za przy gotowanie
materiału

I

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta
Wieloletni PIan lnwestycyj ny

Sękrętarz Miasta
W y dział Rozwoj u Gospodarczego,
Promocj i i Integracj i Europejskiej

z . Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego W y dział Rozwoj u Gospodarczego,
Promocii i Integracii Europęiskiei

3 . Sprawozdanie z wykonania budzetu zarok2009
opinia Komisj i Rewizyjnej doty cząca sprawozdania z
wykonania budżetu za rok 2009
Udzielenię absolutorium Burmistrzowi Miasta
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta
Przystąpienie do kolejnej nniany planu zagospodarowania
przestrzennego miasta
Zmiana olanu zasosoodarowania Drzestrzenneso miasta

Skarbnik Miasta

Komisja Rewizyjna

Sekretarz Miasta
W y dzial Gospodarki Terenami

Wvdział Gosoodarki Terenami
4 . Zmiany w budzecie miasta Skarbnik Miasta

5 . Informacja o rłykonaniu budzetu miasta zalpóhocze2010r.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta
Informacja o przygotowaniach do nowego roku szkolnego

Skarbnik Miasta
Sękretarz Miasta
Wydział oŚwiaĘ, Kultury, Zdrowia j

Soortu
6. Zmiany w budżęcie miasta

Zatw i er dzęnie ko lej nej miany p lanu zago sp o daro w ani a
przestrzennego miasta

Skarbnik Miasta
W y dział Gospodarki Terenami

7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Zmiany w budżęcię miasta

Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta

8 WysokoŚć podatków lokalnych na 201lrok
Zmiany w budzecię miasta

Skarbnik
Skarbnik

Miasta
Miast

9 . Plan pracy Rady i komisji Rady na 2010 rok
Sprawozdanie zrealizacji planu pracy przez Komisje Rady
Zmiany w budzecie miasta
Zatwięrdzęnie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zasosoodarow ania orzestrzenneso miasta Rawa Mazowiecka

Skarbnik Miasta
W y dział Gospodarki Tęrenami

Radny Sławomir Stefaniak zgłosił wniosek aby plan pracy Rady Miastaprzedł.oiyć na Komisjach
do dyskusji a następnie na Radzie Miasta.
Po dyskusji wniosek wycofał.
Radna Małgorzata Rudniak zgłoslławniosek aby w planie Rady Miasta umięścić temat-
. Informacja w Sprawie rea|izacji inwestycji w mieście'
Radny Zbigniew Tuszyński zgł.oslŁ wniosek aby w planie Rady Miasta umieśció temat-
- Informacja o stanie bezpteczenstwa w mieście.
Radny Piotr Kwaśniak zgłosił wniosek aby w planie Rady Miasta umieścić temat-
- Sprawozdanię w sprawie strategii promocji Miasta.
Radny Michawł Sowik zgłoslł wniosek aby w planie Rady Miasta umieścić temat-
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- Informacja w sprawie budownictwa socjalnego.
- Sport w mieście.
Plan pracy w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie Głosowało 14 radnych.

Przewodnicząca Komisji Komunalnej Barbara Grzywaczewska przedstawiła sprawozdanie
zreallzacji planu pracy orazplan pracy na 2009 rok.

Komisja Komunalna w 2009 roku odbyła 14 posiedzen, w tym 10 posiedzeń do zaopiniowania
tematów obrad Rady oraz 4 posiedzenia zgodnie zpIanem pracy.
Realizując plan pracy Komisja dokonała:
- przeglądu obiektów komunalnych,
- przeglądu dróg lokalnych i osiedlowych w mieŚcie'
- dokonała oceny zieleni miejskiej,
- zapoznał.asięzprzebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w miescie,
- dokonała przeglądu obiektu komunalnego - Spółki ,,Składowisko odpadów''
w Pukininie.
Komisja zapoznałasięzprzebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w mieście i stwierdziła
,że obiekty funkcjonująprawidłowo azadartia komunalne zostały zrealizowane zgodnie z
uchwalonym budżetęm.
Plan pracy Komisji na 200l0rok.
1. opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie działania Komisji
Z.Rozpatrywanie Spraw wpływających do Komisji i projektów uchwał wynikających

z przedmiotu działania Komisji.
3. Wyjazdowe posiedzenie Komisji w celu wykonania oceny dróg lokalnych i osiedlowych.
4. Przeg|ądi ocena zieleni miejskiej.
5. Funkcjonowanie Składowiska odpadów w Pukininie'
6. Gospodarka Mieszkaniowa _ przegIąd budynków socjalnych.
7. Zapoznanie się z przebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w mieście.
8. omówienie projektu budżetu miasta na20l1 rok w zakresie dotyczącym komisji.
9.Sprawozdanie zpracy Komisji za2010 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu Piotr lrla przedstawił sprawozdaniezrea|wacji planu
pracy Komisji oraz plan pracy Komisji na 2009 rok.

Komisja Budzetu odbyła 10 posiedzeń do zaopiniowania tematów posiedzeń Rady Miasta '
Plan pracy Komisji Budzetu został' zrea|izowany.
Komisja opiniowała materiały wnoszone pod obrady Rady Miasta dotyczące zakresu
działania Komisji.
Dokonała głębokiej anaIizy przedłoŻonego budietu na 20 l 0 rok.
Rozpatrywała sprawy zgŁoszone do Komisji wynikające zprzedmiotudziaŁania komisji .
Na bieżąco ana|izowała wnoszone zmiany do budzetu Miasta w roku f009.
Plan pracy na 2010 rok.
1. Praca nad projektem budzetu.
2, Zapoznanie się z wnioskami poszczegóInych Komisji i wypracowanie

opinii w zakresie projektu budżetu na rok 20|0.
3. ocena wykonania budżetu miasta zarok2009.
4. Rozpatrywanie bieŹących zmian w budżecie miasta w roku 2010 - ptaca ciągła
5. Wyrazenie opinii w sprawie wykonania budzefu zalpółrocze roku 2010.
6. Wstępna ana|izaprojektu budżetu miasta na20|1 rok.

I
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omówienie zał'ożzeń budzetowych.
9. Sprawozdanie zpraay Komisji Budzetu za20l0 rok.

Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Zbigniew Tusryński
przedstawił sprawozdanie z rea|tzacji planu pracy Komisji oraz plan pracy na 20|.0 rok

Komisja Prawa i Porządku Publicznego realizując plan pracy na 2009 rok
zatwierdzony przęz WysokąRadę nabieŻąco dokonywała oceny stanu bezpieczeństwa, ładu
i porządku oraz organizacji i zabezpieczenia imprez masowych czy prowadzonych akcji
wpływaj ących na poprawę bezpieczehstwa publicznego'
W tym zakresie współdziaŁał.az KomendąPowiatowąPolicji, StrażąMiejską Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja pozytywnie ocenia współpracę i działania prewencyjne podejmowane ptzez słuzby
bezpieczeitstwa nasze go miasta.
W okresie sprawozdawczym odbyła 15 posiedzen, w tym 10 posiedzeń w celu opiniowania
materiałów na sesję.
- 5 posiedzeń zgodnie z planem pracy w tym:
- dwa posiedzenie wyjazdowe wspólnie zwładzani miasta, przedstawicielem Policji i Straży Miejskiej- 
Wewszystkich posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele władzmiasta.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego z pełnym zaangaŻowaniem zrealizowała plan
pracy na 2009rok.
Plan pracy na 2010 rok.
1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wpływających do Komisji oraz projektów uchwał

wynikających z przedmiotu działania Komisji ( na bieżąco)
2. Informacj a o dziat'alności Strazy Miej skiej za rck 2009 - plan pracy i zamierzęnta na

rok 2010.
3. ocena stanu utrzymania czystości na terenach miejskich objętych kontraktami.
4. Informacja o planowanych imprezachplenerowych i ich rea|izacjapod względem

porządku i bezpieczeństwa publicznego'
5. ocena stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku w mieście wspólnie ze StruŻą Miejską

i Pol icją.
6. Przygotowanie i program akcji bezpieczue wakacje MDK, oSiR i Szkoły.
7.Bezpieczna szkoła.

Informacja na temat rozwiązywania problemów związanych z uza|eŻnieniami typu:
- narkotyki, alkohol.

8. Sprawozdanie zpracy komisji w kadencji 2006-2010.

Przewodni czący Komisji oświaĘ Leszek Górecki przedstawił sprawozdanie z rea|izacji
planu pracy Komisji oraz plan pracy na 2010 rok.

Komisja oświaty odbyła 13 posiedzeń, w tym 10 do zaopiniowania tematów posiedzeń Rady
Miasta.

W ramach planu pracy komisja oświaty wykonywała następujące czynności:
l.opiniowała materiały wnoszone pod obrady Rady Miastadotyczące zakresu działania komisji.
Z'Rozpatrywała sprawy zgł'oszone do Komisji oświaty wynikające zprzedmiotu działania

komisji.
3.Dokonała arla|izy budzetu Miasta zarok2009 w dziaŁachdotyczących oświaty, sportu i zdrowia.
4.Komisja oświaty odbyła dodatkowo 3 posiedzenia w miesiącu styczniu, maju i lipcu.
5.Komisja zapoznaŁa się z programem zagospodarowania i wykorzystania obiektów
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sportowych w sezonie letnim
- ośrodek Sportu i Rekreacji iTatar,,
- Hala Sportowa,,Milenium"
- Miejski Dom Kultury

6. W miesiącu sierpniu na posiedzeniu Komisji oświaty omawiano stan przygotowań
placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 200912010'

7. W miesiącupażdzierniku komisja dokonała szczegołowej ana|izy w zakresie dotyczącym
Pro gramu Profi laktyki i Rozwiąz1tvania Probl emów Alkoho lowy ch i U za|ęŻnien
oraz bezpieczenstwa na terenie Rawy Mazowieckiej.

8. Udział członków komisji w otwarciu nowych obiektów sportowych na terenie
szkół podstawowych orazudział' w oddaniu nowego przedszkola.

9,IJdział' członków komisji poświęcony zębraniu informacji na temat funkcjonowania
klas zerowych w przedszkolu w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 2

Plan pracy na 2010 rok.

1. opiniowanie materiałów wnoszonychpod obrady Rady Miasta w zalresię działania
Komisji (na bieżąco).

f.Rozpatrywanie spfaw wpływających do Komisji i projektów uchwał wynikających
z ptzedmiotu działania Komisji (na bieŻąco).

3. Monitorowanie szczegó|nych osiągnięć w zakresie nauki, kultury i sportu (na bieząco).
4, Ana|izaprojektu budzetu na 2010 rok w dziaŁach dotyczących działania Komisji.
5. Zagospodarowanie czasy wolnego dzięci i młodzieŻy w mieście z uwzg\ędnieniem

fęrii zimowych _ luty oraz zagospodarowanie i wykorzystanie ośrodków sportowych w
sezonie letnim - III kwartał
- ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Tatar,,
- Hala Sportowa,,Milenium"

6' Wykorzystanie bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach
_ III kwartał.

7. Zebranie informacji na temat zakresu opieki zdrowotnej w szkołach i przedszkolach w roku
szkoln1m fo09lf01o orazpoznanie zarnięrzeń w tym zakresie na rok 20l0lf0| 1 _ II kwańał

8. Stan przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 20I0l20I1 - sierpień 2010
9.Dział'alność Miejskiego Domu Kultury w okresię wakacji _ III kwańał

10. Pomoc społeczna i socjalna w mieście - IV kwartał
1 1. Sport w mieście - funkcjonowanie i aktywnoś c rrt'odzięŻy. Przeg|ąd obiektów sportowych

oraz zapoznanie się z programem Zagospodarowania i wykorzystania nowych obiektów w
sezonie letnim _ III kwartał
- Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 4
- Szkoła PodstawowaNr 2

12. Sprawozdanie zrealizacjt planu pracy Komisji i podjętych wniosków w 2010r.- paździemik.

Ad 8. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj .
Powiedział m.in.
Informacja za,więraokres od25listopada 2009r. do 16 grudnia 2009r,
W tym okresie w kuzdąŚrodę przyjętych zostało 21 interesantów,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - ptzydziaŁ i zarnian, zajęcie pasa
drogowego , praca' pomoc społeczna' umorzenia podatków. Modernizacja stadionu sportowego.

I
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W tym okresie uczestniczyłem w:
- spotkaniu z przedstavńcielami banków,
- spotkaniu ze StarostąRawskim,
- spotkaniu z Radą Nad zorcząZa|<ładu Energetyki Cieplnej,
- spotkaniu w Spółce Rawskich Wodociągów i Kanalizacji _ Rada budowy sprawie inwestycji w
ulicy Słowackiego,
- spotkaniu z Dyrektor ęm Zal<ł'adu Energetyczrlego Łódż _ Teren.
- spotkanie z RadąBudowy inwestycji,,Krytej pływalni''
- w spotkaniach z przedsiębiorcami ( m.in. Logis' , Dakota, Ford Sernice' MIRBUD, Hotel oSsA,

MTRBUD ).

Ad 9. Interpelacje, zapytania.

Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła informacje w sprawie korespondencji która
wpłynęła od :
-Pana Edwarda Milczarka zam. Rawa Mazowiecka ul. Orzeszkowa 12 w sprawie zmiany
planu zago spodarowania dziaŁki,
- Pana AndtzejaK|uszczyńskiego zam. Rawa Mazowiecka ul' Skierniewicka 31 w sprawie
zmiarry w planie zagospodarowania przestrzennego.
Radny Michał Sowik zv,ttócił. się z pytaniem co było powodem wycięcia lipy w Parku
Miejskim.
Artur Piotrowski _ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiadając, informował,
że wycinka drzew w parku odbywa się zgodnie z projektem rewitalizacji parku otaz za zgodą
konserwatorazabylków. Nikt nie dokonuje usunięcia drzew w parku Miejskim bez
pozwolenia.

Radna Mał.gorzata Rudniak zwróciłauwagę na brak pasów _ przejście dla pieszych _ w ulicy
Targowej przy s|<rzyiowaniu z targowiskiem miejskimiwjeździe do marketu ,,SIMPLE''.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakoirczenie obrad XLIII Sesji Rady
Miasta.

Sesjatrwałaodgodz.  l4oo do 16 'o.
PRZ|:V'/ODl\llflĄL'Ą
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W tym okresie uczestniczył.em w:
- spotkaniu z przedstawicielami banków,
- spotkaniu ze StarostąRawskim,
. spotkaniu z RadąNadzotcząZakadu Energetyki Cieplnej,
- spotkaniu w Spółce Rawskich Wodociągów i Kanalizacji _ Rada budowy sprawie inwestycji w
ulicy Słowackiego'
- spotkaniu z Dyrektor ęm Zakładu Energety cznego Łódź _ Tęren.
- spotkanie z RadąBudowy inwestycji,,Krytej pływalni''
- w spotkaniach zprzedsiębiorcami ( m.in. Logis, , Dakota' Ford Sernice' MIRBUD, Hotel OSSA,

MTRBUD ).

Ad 9. Interpelacj e, zapytania.

Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła informacje w sprawie korespondencji która
wpłynęła od :
-Pana Edwarda Milczarka zam. Rawa Mazowiecka ul. Orzeszkowa 12 w sprawie zmiany
planu zagospodarowania działki,
- Pana Andrzeja Kluszczyńskiego zam. Rawa Mazowiecka ul. Skierniewicka 31 w sprawie
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
Radny Michał Sowik zwrócił' się z pytaniem co było powodem wycięcia lipy w Parku
Miejskim.
Arfur Piotrowski _ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiadając, informował,
że wyciŃa drzęw w parku odbywa się zgodnie z projektem rewitalizacji parku orazzazgodą
konserwatorazabytków. Nikt nie dokonuje usunięcia drzew w parku Miejskim bez
pozwolenia.

Radna Maltgorzata Rudniak zwróciłauwagę na brak pasów _ przejście dla pieszych _ w ulicy
Targowej przy shzyŻowaniu z targowiskiem miejskimiwjeździe do marketu,,SIMPLE''.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakonczenie obrad XLIII Sesji Rady
Miasta.

Sesjatrwałaod godz. l4oo do 16'o .
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