
PROTOKOL

Z obrad XLIII Sesji Rady Miasta
Z dnia 13 stycznia 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyla si~ w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczylo
15 radnych, Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydzia16w Urz~du Miasta, Kierownicy
jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni przedstawiciele zaklad6w pracy oraz organizacji.

Obrady otworzyla Przewodniczqca Rady Miasta Grazyna D~bska, kt6ra powitala zaproszonych
gosci, publicznosc oraz wszystkich radnych.

Przewodniczqca Rady Miasta poinformowala, ze radni otrzymali proponowany porzqdek.
Zwr6cila si~ z zapytaniem, czy Squwagi do przedlozonego porzqdku obrad.
Radni nie zglaszali uwag, natomiast Przewodniczqca Rady Miasta zglosila do porzqdku obrad

o punkt dotyczqcy dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta.

Porzqdek obrad po uzupelnieniu 0 dodatkowy punkt, w glosowaniu zostal przyj~ty jednoglosnie
(glosowalo 15 radnych) w nast~pujqcym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyj~cie porzqdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji.
4. Zbycie nieruchomosci stanowiqcej mienie komunalne polozonej w Rawie Mazowieckiej przy

ulicy Skierniewickiej.
5. Nabycie mienia w drodze komunalizacji.
6. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych i

urzqdzen kanalizacyjnych dla przedsi~biorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego
Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2010-2014.

7. Uchwalenie budzetu Miasta na 2010 rok.
8. Ustalenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla burmistrza Miasta.
9. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.190

10. Zaciqgniecie kredytu ( rozbudowa i przebudowa przedszkola Nr 5)
11. Zaciqgniecie kredytu ( budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem)
12. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
13. Sprawozdanie Burmistrza 0 jego pracy mi~dzy sesjami.
14. Interpelacj e, zapytania.
15. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad XLII Sesji Rady Miasta zostaly przyj~te wi~kszosciq glos6w.
Glosowalo 15 radnych, za - 14, wstrzymujqcych -1.

Ad 4. Zbyeie nieruehomosci stanowi~eej mienie komunalne polozonej w Rawie Mazowieekiej
przy uHey Skierniewiekiej.

Temat referowala naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.



Przedmiotem projektu uchwaly jest sprzedaz nieruchomosci gruntowej zabudowanej budynkami
magazynowo - warsztatowymi, oznaczonej w ewidencji grunt6w miasta Rawa Mazowiecka nr 493/1
o pow. 0,4934 ha, polozonej w obr~bie 1 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Skierniewickiej, b~dqcej
w uzytkowaniu wieczystym os6b fizycznych.

Uzytkownicy wieczysci zwr6cili si~ z wnioskiem 0 sprzedaz w/w nieruchomosci gruntowej
b~d'tcej dotychczas w ich uzytkowaniu wieczystym.

W zwi'tzku z tym, ze przedmiotowa nieruchomosc jest przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta pod tereny obiekt6w produkcyjnych, sklad6w i magazyn6w
nie podlega ona przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeksztalceniu prawa uzytkowania
wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci.
W obecnym stanie prawnym uzytkownicy wieczysci nieruchomosci mog't nabyc prawo
uzytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym na z::sadach og61nie przyj~tych w oparciu 0

przepisy ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami za zgod't Rady Miasta. Zgoda Rady Miasta
wymaganajest r6wniez w oparciu 0 § 6 pkt. 1 uchwaly Nr XXXVIIII303/09 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami
stanowi'tcymi wlasnosc Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, gdyz wartosc przedmiotowej
nieruchomosci przekracza kwot~ 50.000 zl.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zbycia nieruchomosci stanowi'tcej mienie
komunalne polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Skierniewickiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zbycia nieruchomosci stanowi'tcej mienie komunalne polozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Skierniewickiej.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyj~ta wi~kszosci'tglos6w. Glosowalo 15 radnych, za - 14,
wstrzymuj'tcy - 1.

Temat referowala naczelnik Wydzialu Gospodarki Terenami Bogumila Sitarek.
Powiedzial m.in.
Przedmiotem projektu uchwaly jest propozycja przej~cia terenu zalewowego i przyzalewowego,
polozonego w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonego jako dzialki nr: 382,384,386 i 388
o l'tcznej pow. 27,7192 ha, b~d'tcego wlasnosci't Skarbu Panstwa na rzecz Gminy Miasta Rawa
Mazowiecka. Od 1 stycznia 2010 roku przedmiotowe dzialki wraz z przyleglymi lasami i korytem rzeki
Rawki znalazly si~ w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka na mocy Rozporz'tdzenia
Rady Ministr6w z dnia 31.07.2009 r.
Nabycie mienia wymaga podj~cia stosownej uchwaly, r6wniez z uwagi na wartosc nieruchomosci,
kt6ra przekracza 50 tys. zl, tj. g6rn't granic~ okreslon't w § 6 pkt 1 uchwaly Nr XXXVIIII303/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 wrzdnia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomosciami stanowi'tcymi wlasnosc Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.



Zbiomik wodny Dolna b~dqcy obecnie wlasnosci'l:.Miasta oraz zbiomik Tatar stanowi'l:.integraln'l:.
calose, wymagaj'l:.jednolitego sposobu zarz'l:.dzania i powinny bye w gestii jednego wlasciciela.
Ulatwi to prowadzenia prawidlowej gospodarki wodnej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
oraz zagospodarowania rekreacyjnego.
Proponowane przej~cie terenujest wi~c w pelni uzasadnione.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Naczelnika Wydzialu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie nabycie mienia w drodze komunalizacji
terenu zalewowego i przyzalewowego, polozonego w obr~bie 8 miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wnioskow nie bylo. •
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila trese projektu uchwaly w spraWle
nabycie mienia w drodze komunalizacji

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

Ad 6. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz~dzen wodoci~gowych i
urz~dzen kanalizacyjnych dla przedsi~biorstwa wodoci~gowo-kanalizacyjnego
Rawskie Wodoci~gi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2010-2014.

Temat referowal Czeslaw Kierebinski - Prezes Rawskich Wodoci~ow i Kanalizacji.
Powiedzial m.in.

Na postawie "Zalozen do tworzenia wieloletnich planow inwestycyjnych Gminy Miasto Rawa
Mazowiecka" przyj~tych przez Rad~ Miejsk'l:.w Rawie Mazowieckiej Uchwal'l:.llf XXIVI185/2000
z dnia 30 czerwca 2000 r., okres obj~ty planem powinien wynosie 5 lat.
Plan podlega weryfikacji pod k'l:.temzmieniaj'l:.cych si~ potrzeb i mozliwosci finansowych oraz
modyfikacji 0 kolejny rok. Projekt planu spelnia wyzej wymienione zasady oraz zawiera
niezb~dne zmiany wynikaj'l:.ce z obecnie znanych potrzeb i uwarunkowan.
W zwi'l:.zkuz powyzszym proponowany plan obejmuje nowy okres na lata 2010-14. Ponadto
zamieszczone zostaly zmiany wynikaj'l:.ce z nast~puj'l:.cychpowodow:
W stosunku do dotychczasowej wersji planu zwi~kszone zostaly wydatki na opracowanie
dokumentacji projektowych zawartych w poz. 11.1.4 i I 3.3.5 i uj~te w roku 2010 w zwi'l:.zkuz
nabyciem od wykonawcy, ktory nie wykonal zadan i z ktorym zawarta zostala ugoda, na podstawie
ktorej zakupilismy mozliw'l:.do dalszego wykorzystania cz~se dokumentacji.
W zwi'l:.zku z tym odpowiedniemu zmniejszeniu ulegla kwota przewidziana na wydatki
pozakontraktowe - poz. I 13.
Obecnie, przy udziale inzyniera kontraktu dzialaj'l:.cego na podstawie umowy zawartej w dniu
30.06.2009 r. na kwot~ 693 000,00 PLN netto, trwa procedura przetargowa na wylonienie
wykonawcy do realizacji zadania wymienionego w poz. 12.2.1 do 3., to jest modemizacji
oczyszczalni sciekow. Termin skladania ofert wyznaczony jest na dzien 18.01.2010 r..
Przetargi na pozostale zadania b~d'l:.uruchamiane sukcesywnie w I-szym polroczu br..
Zadanie uj~te w poz. II.l. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dolna i w ul. Slowackiego wraz
z oczyszczalni'l:. wod deszczowych nie zostalo zrealizowane w roku 2009 z powodu nie
wywi'l:.zania si~ przez wykonawc~ z terminu umownego, ktory uplyn'l:.lw dniu 15.12.2009 r..
W tej sytuacji konieczne jest przesuni~cie cz~sci wydatkow na rok 2010.



Ze wzg1~du na znaczne obci'tzenie budzetu Spolki splatami pozyczek zaciqgni~tych na
sfinansowanie zadan wymienionych w poz. I - 22 690 000 PLN i II 4 680 000 PLN zachodzi
koniecznosc przesuni~cia realizacji zadan wymienionych w poz. III i IV do roku 2014.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska przewodnicz~ca
komisji.
Komisja Komunalna po dokladnej analizie i wyjasnieniach Prezesa Rawskich Wodociqgow i Kanalizacji.
opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wie10letniego planu rozwoju i modemizacji urz<tdzen
wodociqgowych i urz'tdzen kanalizacyjnych dla przedsi~biorstwa wodociqgowo-kana1izacyjnego
Rawskie Wodociqgi i Kana1izacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2010-2014.

Innych wnioskow nie bylo.
Przewodnicz'tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modemizacji urz'tdzen wod9ciqgowych i urz'tdzen kanalizacyjnych dla
przedsi~biorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie
Mazowieckiej na lata 2010-2014.

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

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.
Autopoprawka do projektu uchwaly budzetowej miasta Rawa Mazowiecka na 2010 rok nie
odbiega w istotny sposob od przeslanego Wysokiej Radzie w dniu 15.11.2009 roku.
Autopoprawka zostala przygotowana po szczegolowej analizie zapisow nowej ustawy 0
finansach publicznych i wynikaj'tcych z niej obwarowan prawnych oraz opinii specjalistow
z zakresu finansow publicznych.
Aktualn't tresc uchwaly budzetowej i zal'tcznikow, ktore zostaly doprecyzowane z
uwzgl~dnieniem obowi'tzuj'tcych przepisow ustawy 0 zamowieniach publicznych zal'tczono
Wysokiej Radzie.
W porownaniu z pierwotnym projektem zmniejszeniu 0 100.000 z1. ulegla kwota
planowanych wydatkow budzetu na remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 1.
W zwi'tzku z rozstrzygni~ciem przetargu na modemizacj~ pomieszczen uzyskano kwot~
o 100.000 z1. nizsz't od planowanej na etapie projektu budzetu.
W p1anie przychodow budzetu miasta na 2010 rok 0 kwot~ 100.000 z1. zmniejszeniu ulega
planowana wysokos6 wolnych srodkow, pierwotnie planowano 700.000 z1., a w niniejszym
projekcie jest to 600.000 z1.

W dyskusji glos zabierali:
Radny Wojciech Kubicki zabieraj'tc glos prosil 0 wyjasnienie:
- czy zaplanowana kwota 5 mln zl ze sprzedazy, to realna kwota do wykonania, jezeli tak co

b~dzie do sprzedazy,
- czego dotycz't dochody z najmu i dzierzawy,
- co powoduje wzrost dochodow z podatku nieruchomosci, maj'tc na uwadze, ze od 2008

roku nie bylo podwyzki.
Odpowiadala Skarbnik Miasta i udzielila wyczerpuj'tcej odpowiedzi.



W sklad dochod6w ze sprzedazy to : dzialka przy ul. Jerozolimskiej, przy ulicy Kolejowej,
Konopnica.
Wzrost dochod6w w podatku od nieruchomosci powodujqnowe zaklady produkcyjne, np.:
"Prologis" .

Radny Piotr Kwasniak zabierajqc glos zglosil propozycj~ aby dla laureata konkursu ,,8
wspanialych" zakupic nagrod~ w postaci laptopa.

Radny Michal Sowik zwr6cil si~ z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy w biezqcym roku na
osiedlu Tatar b~dzie kontynuowana budowa dr6g.
Burmistrz Miasta odpowiadajqc zapewnil, ze w biez'l.cym roku jest plano wane zakonczenie
budowy nawierzchni dr6g na osiedlu Tatar.

Opinie Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grzywaczewska - przewodnicz~ca
Komisji.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie proponowany projekt budzetu na 2010 rok.
Proponowany budzet jest ambitny, r6wniez dla inwestycji komunalnych.

Opinif Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawil przewodnicz~cy Komisji-
Zbigniew TuszyIiski.
Proponowany budzet w pelni pozwoli realizowac program bezpieczenstwa w miescie.
Komisja nie przedklada wniosk6w co do projektu budzetu na 2010 rok.

Opinif Komisji Oswiaty przedstawil przewodnicz~cy Komisji- Leszek Gorecki.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie proj ekt budzetu Miasta na 2010 rok.

Opinif Komisji Budietu przedstawil przewodnicz~cy Komisji- Piotr Irla.
Komisja po dokladnej analizie, wyjasnieniach Burmistrza Miasta oraz Skarbnik Miasta
zaopiniowala pozytywnie projekt budzetu na 2010rok.
Budzet jest pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izb~ Obrachunkow'l, zadluzenie jest na
bezpiecznym poziomie.
Komisja odbyla spotkanie wsp61ne z przewodnicz'l.cymi pozostalych komisji.
Na posiedzeniu przewodnicz'l.cy komisji nie wnosili wniosk6w do przedlozonego budzetu.

Przewodnicz'l.ca Rady Miasta przedstawila tresc uchwaly:
- Nr III/272/2009 Skladu Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi z dnia 19 grudnia 2009 roku w
sprawie opinii dotycz'l.cej mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego oraz prognozy
ksztaltowania si~ dlugu publicznego Miasta Rawa Mazowiecka.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowala mozliwosc sfinansowania deficytu
budzetu Miasta zaplanowanego w projekcie budzetu na 2010 rok.

- Nr II1S12010 Skladu Orzekaj'l.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 8 stycznia
2010 roku w sprawie opinii dotycz'l.cej projektu budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2010 rok.



Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowala przedlozony w projekcie budzetu na
20 10 rok oraz autopoprawk~ z dnia 7 stycznia 2010 roku.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawle
przyj ~cia budzetu Miasta na 201Orok.

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

Burmistrz Miasta podzi~kowal zajednomyslne przyj~cie budzetu co jeszcze bardziej mobilizuje go do
pracy - realizacji zaplanowanych inwestycji i pozyskiwania dodatkowych dochod6w.

Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska uzasadniaj<tc projekt uchwaly
powiedziala m.in.
Zgodnie z tresci<t przepisu art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz<tdzie
gminnym do wyl<tcznej kompetencji organu stanowi<tcego gminy nalezy m.in. ustalenie
wynagrodzenia burmistrza.
Organem wlasciwym do przyznawania Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2009 rok jest Rada Miasta Rawa Mazowiecka.

Wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz<tca Rady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc proj ektu uchwaly w sprawie
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta.

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

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Stosownie do art. 219 ustawy 0 finansach publicznych Rada Miasta ustala stawki dotacji
przedmiotowych na dany rok budzetowy dla zaklad6w budzetowych.
W przypadku naszego Miasta dotacje przedmiotowe S<tudzielane z budzetu miasta dla Osrodkowi
Sportu i Rekreacji na pokrycie koszt6w utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem
przyleglym do lustra wody, dotacja przedmiotowa do koszt6w utrzymania 1 m 2 hali sportowej
OSiR dzialaj<tcej przy ul. Tatar wykorzystywanej g16wnie na zaj~cia sportowe i rekreacyjne dzieci i
mlodziezy oraz dotacja do koszt6w utrzymania stadionu miejskiego wraz z terenem przyleglym.
W budzecie miasta na 2010 roku jest zaplanowana dotacja na te cele w kwocie l<tcznej
620.000 zl., kt6ra zabezpiecza potrzeby finansowe wynikaj<tce z niniejszego projektu
uchwaly.
Proponuje si~ stawki dotacji przedmiotowych w 2010 roku dla Osrodka Sportu i Rekreacji im.
Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej zwanego dalej "Osrodkiem" obejmuj<tcych doplaty w
wysokosci:
1 ) do 198,00 zl. miesi~cznie do koszt6w utrzymania 1 ha powierzchni zalewu zbiornika
wodnego DOLNA obejmuj<tcej powierzchni~ lustra wodnego wraz z przyleglym terenem,



2) do 24,90 zl. miesittcznie do koszt6w utrzymania 1 m 2 powierzchni uzytkowej hali
sportowej przy ul. Tatar 1 A wykorzystywanej na swiadczenie uslug w zakresie szkolenia
sportowego i rekreacji,
3) do 2,08 zl. miesittcznie do koszt6w utrzymania 1 m 2 powierzchni uzytkowej boisk
stadionu miejskiego wraz terenem przyleglym, wykorzystywanych na swiadczenie uslug w
zakresie szkolenia sportowego i rekreacji,
Dotacje przedmiotowe na rzecz Osrodka przekazane bttd'l:.w 12 ratach miesittcznych, w
ramach kwot zaplanowanych w uchwale budzetowej na 2010 rok na wskazany przedmiot
dzialania.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna Dttbska przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawle
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.

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

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Projekt niniejszej uchwaly dotyczy wyrazenia zgody przez Wysok'l:.Radtt na zacictgmecle
kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zl. na dokonczenie w br. rozbudowy budynku
Przedszkola Nr 5 w Rawie Mazowieckiej.
Splata kredytu nastqpi w latach 2011-2022. Srodki na sp1attt kredytu bttd'l:.zabezpieczane w
budzetach lat nastttpnych, w kt6rych przypadaj'l:. splaty rat kredytu.
Form'l:.zabezpieczenia kredytu bttdzie weksel wlasny in blanco wraz z deklaracj'l:.wekslow'l:..

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie zacictgniecia kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zl. na
dokonczenie w br. rozbudowy budynku Przedszkola Nr 5 w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
Przewodnicz'l:.ca Rady Miasta Grazyna Dttbska przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie
zacictgniecie kredytu na dokonczenie w br. rozbudowy budynku Przedszkola Nr 5 w Rawie
Mazowieckiej.

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

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



Projekt niniejszej uchwaly dotyczy wyrazenia zgody przez WysokCl:.Rad~ na zacictgmecle
kredytu bankowego w kwocie 12.900.000 zl. na budow~ krytej plywalni wraz ze sztucznym
lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej, niezb~dnego dla regulowania platnosci za prace
budowlane wykonywane przy tej inwestycji w trakcie biezCl:.cegoroku.
Splata kredytu nastCjpiw latach 2011-2022. Srodki na splat~ kredytu b~dCl:.zabezpieczane w
budzetach lat nast~pnych, w kt6rych przypadajCl:.splaty rat kredytu.
FormCl:.zabezpieczenia kredytu b~dzie weksel wlasny in blanco wraz z deklaracjCl:.wekslowCl:..

Opinif Komisji Budzetu przedstawil Piotr Irla przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu po dokladnej analizie i wyjasnieniach Skarbnik Miasta opiniuje pozytywnie
projekt uchwaly w sprawie zacictgni~cia kredytu bankowego w kwocie 12.900.000 zl. na
budow~ krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosk6w nie bylo.
PrzewodniczCl:.caRady Miasta Grazyna D~bska przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie
zacictgniecie kredytu na budow~ krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie
Mazowieckiej.

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

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka na 2010 rok przedstawila
Pani Malgorzata Rudniak - czlonek komisji rewizyjnej upowazniona przez PrzewodniczCl:.cego
Komisji Rewizyjnej (na skutek niedyspozycji glosowej).

I kwartal
1. Procedury prawidlowosci wydatkowanych srodk6w budzetowych za rok 2009 w Muzeum

Ziemi Rawskiej.
2. Analiza wykorzystania dotacji za 2009 rok z Urz~du Miasta dla Klubu Sportowego MAZOVIA.
3. Kontrola wykonania budzetu Miasta za rok 2009.
4. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Sprawozdanie z pracy komisji za 2009 rok.

II kwartal
1. Analiza celowosci wydatk6w w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji

Europej skiej.
2. Procedury celowosci i prawidlowosci wydatkowanych srodk6w budzetowych w Przedszkolu

Miejskim Nr 5.
3. Kontrola wydatkowania dotacji budzetowej w Stowarzyszeniu "SZANSA".
4. Kontrola przetarg6w w zakresie utrzymania czystosci i zieleni w miescie.
III kwartal
1. Procedury przyznawania dodatk6w mieszkaniowych - prawidlowosc i celowosc ich

przyznawania w roku 2009.
2. Realizacja zadania dotyczCl:.cegopomocy materialnej uczniom szk61 miejskich za rok 2009.
3. Stan realizacji inwestycji "Kryta plywalna i sztuczne lodowisko".
IV kwartal
1. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej.



Rada przyj~la w glosowaniu jednoglosnie ( glosowalo 15 radnych) proponowany plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Informacj~ przedstawil Burmistrz Eugeniusz Goraj.
Powiedzial m.in.
Informacj a zawiera okres od 16 grudnia 2009 r. do 13 stycznia 201 Or.
W tym okresie w kazdC\:.srod~ przyj ~tych zostalo 14 interesantow.
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydzial lub zamiana, zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego, wymeldowanie, sprzedaz dzialki, nawierzchnia ulic, pomoc w
sprawie pracy, pomoc spoleczna.
W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkania wigilijne
- spotkaniu z Marszalkiem Wojewodztwa
- spotkaniu z Prezesem FOSiGW,
- spotkaniu ze StarostC\:.Rawskim,
- spotkaniu w Spolce Rawskich Wodoci<tgow i Kanalizacji - rada budowy
- w dniu 22 wrzesnia podpisanie umowy na budow~ krytej plywalni,
- spotkaniu w Funduszu Europejskim,
- w spotkaniach z przedsi~biorcami ( m.in. HERCO , FAM, RMSM, DAKOTA, TABO,
MIRBUB, BONETII, KINGSPAN )

Rada Miasta przyj~la do wiadomosci przedlozone sprawozdanie.

Radny Edward Mazurek zglosil spraw~ przejscia z ulicy Targowej przez teren Szpitala na osiedle
Zamkowa Wola. Przejscie to umozliwilo znacznie skrocenie drogi na rynek dla mieszkancow osiedla
Zamkowa Wola. Od pewnego czasu Dyrekcja Szpitala zagrodzila to przejscie. Czy jest mozliwose
Aby to przejscie bylo otwarte.
Druga spraw~ jakC\:.zglosil to konflikt mieszkancow osiedla Solidamosci 3 0 parking przy Zakladzie
Energetyki Cieplnej z ktorego korzystajC\:.pacjenci prywatnej przychodni "Medycyna Naturalna".
Czy jest mozliwose wykonanie dodatkowego przejazdu do tej przychodni.
Burmistrz Miasta odpowiadajC\:.cpotwierdzil, ze jest znana sprawa zarowno przejscia jak i konfliktu
w sprawie parkingu na osiedlu Solidamosci. Sprawajest do zastanowienia i w przyszlosci do ustalenia
kompromisu w rozwiC\:.zaniu.

Radny Wojciech Kubicki zglosil pomysl w sprawie utworzenia gorki zjazdowej dla sanek w
kontekscie realizacji inwestycji - krytej plywalni. Zwrocil uwag~, ze wywozona ziemia przy
realizacji inwestycji moglaby bye wykorzystana do zbudowania zjezdzalni dla sanek.
Na pewno bylaby wykorzystana przy tym obiekcie zimC\:..

Radna Malgorzata Rudniak zwrocila si~ z pytaniem czy w dalszym ci<tgu SC\:.dofinansowane recepty
dla ubogich.
OdpowiadajC\:.cDyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej potwierdzila, ze taka pomoc jest
w dalszym ci<tgustosowana.

Na tym punkcie PrzewodniczC\:.caRady Miasta oglosila zakonczenie obrad XLII Sesji Rady
Miasta.

00 00
Sesja trwala od godz. 14 do 17


