
{ :

PRoToKoŁ
z obrad XLV Sesji Rady Miasta

z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło 14
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy Wydziałów
Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta ) zaproszeni przedstawiciele za|<ł.adów
pracy i organizacji.

Nieobecni rani usprawiedliwieni :
1. Michał Sowik

obrady otworzyŁa Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska, która powitata zaptoszonych
gości, publicznośÓ oraz wszystkich radnych.
Z go dnie z |tstąobecno ści stwi erdziła prawomocno śó obrad
Przewodnicząca Rady Miasta poinformował.a, Że radni otrzymali proponowany porządek.
Zwr ociła stę z zapytaniem, czy są uwagi do przedłozonego porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie było.
Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych) w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.
4. Zmiana nazw przedszko la.
5' Zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych ptzez Miasto Rawa Mazowiecka

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzony ch przez Miasto Rawa Mazowiecka.

6. Zatwierdzenie spraw ozdania finansoweg o za 2009 rok j ednostek kultury.
7. Sprawozdante z wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowiecka.
8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
9. Zmtana budzetu Miasta na 2010 rok.

10. Nadanie tytułu Honorowego obywatela Miasta Rawa Mazowiecka dla Pani ElŹbiety Dedek.
11. Nadanie tytułu Honorowego obywatela Miasta Rawa Mazowiecka dla Księdza Biskupa

J ozęfa Zawitkowskie go.
12. Nadanie tytułu Honorowego obywatela Miasta Rawa Mazowiecka dla KsiędzaPrałata

Mieczysława Iwanickiego.
13, Zmianauchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróŻy słuzbowych dla radnych.
14. Sprawozdanie komisji rewizyjnej zplanupracy 2a2009 rok.
15. Informacja o umowach cywilnychzawartychprzez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne

miasta w IV kwartale2009 r.
l6. Sprawozdanię Burmistrza o jego pracy mtędzy sesjami.
I 7. Interpel acje, zapytanta.
18. Zakotrczenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obtad XLIV Sesji Rady Miasta został przyjęty w głosowaniu większością głosów.
Głosowało 13 radnych.



Ad 4. Zmiananazwy przedszkola.

Temat referowała Barbara Wacławek - Dyrektor Przedszkola Nr 5
Powiedziała m.in.
W dniu 19 marca 2010 r. Dyrekcja oraz Rada PedagogicznaPruedszkola Miejskiego Nr 5 w Rawie
Mazowieckiej skierowały do Rady Miasta Rawa Mazowięckaoraz Burmistrza Miasta wnioski o
zmianęnazw przedszkolav,ffazuchwałąRady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 w
sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 5 w Rawie Mazowięckiej. Dyrektor i Rada
Pedagogicznaprzedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców zwróciły się o nadanie imienia
,,Bajkowy Zakątek,, Przedszkolu Miejskiemu Nr 5. Według opinii Rady Pedagogicznej i Dyrekcji
Przędszkola dzięki takiemu imieniu przedszkole stanie się miejscem spotkań zbĄkaukt&a
rozwinie w dzieciach wrazliwo śÓ i poszerzy doświadczenia Życiowe. Ponadto taka przyjazna
nazwabędzie dau,ała dzieciom poczucie bezpteczenstwa, a przebywaniew przyjaznym środowisku
sprawi dzieciom radośó i przyjemność. Dodatkowo oddanie nowego budynku przedszko|a,w
którym dominuje iywa kolorystyka i bajkowe motywy na ścianach również potwierdza trafnośó
wyboru imienia ,,Bajkowy Zakątek,, '
Jednocześnie wraz z oddaniem nowego budynku przedszkola organ prowadzący postanowił
uporządkować numerację porządkowąprzedszkoli miejskich w ten sposÓb, iż zmienia się
dotychczasowy numer porządkowy Przedszkola Miejskiego Nr 5 na numer 3.
W zwią7ku zrczbudowąprzedszkola zmięnił się także jego adres, gdyinowa częśó mieścić się
będzie ptzy u|. Solidamości 38.
Po zaakceptowaniu tychzmtanptzęz Radę Miasta Rawa Mazowiecka pełna rlazwaprzedszko|a
będzie brzmtała: Przedszkole Miejskie Nr 3 ,,Bajkowy Zakątek,, z siedzibąw Rawie Mazowieckiej
przy ul. Solidarności 38.

Innych wniosków ani uwag nie było.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki przewodniczący komisji.
Komisja oświaty po dokładne1 ana|tzie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału oświaty Kultury,
Zdrowa i Sportu opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany nazw przedszko|a.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treŚÓ projektu uchwały w sprawie
zmiany nazw prze ds zko I a.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.

Ad 5. Zmiana uchwaĘ w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzony ch przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Tęmat referowała Jolanta Kosińska - Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonychprzez Miasto Rawa
Mazowiecka publicznychprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka został. zł.oŻony w związku ze zmianą
nazry dotychczasowego Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Rawie Mazowieckiej, która będziebtzmtała
Przedszkole Miejskie Nr 3 ,,Bajkowy Zakątek,, z siedzibąw Rawie Mazowieckiej przy uL
Solidarności 38.
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PrzędłoŻona uchwała ma na celu uporządkowanie stanu prawnego po podjęciu p:zezRadę uchwały w
sprawie zmiany nazry przedszkola.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki przewodni czący komisji.
Komisja oświaty po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Ńaczelnika Wydziału oświaty Kultury , Zdrowai
Sportu opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci
prowadzonychprzez Miasto Rawa Mazowiecka publicznychprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przezMiasto Rawa Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zm|any uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych ptzezMiasto Rawa Mazowiecka
publicznych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.

Ad 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansoweg o za 2009 rok jednostek kultury.

Temat referowała Ewa Kalarus - Głowna księgowa jednostek kultury.
Powiedział m.in.

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki
podlega zatwierdzęniuptzez organ zatwierdzĄący nie póżniej niz 6 miesięcy od dnia bilansowego.
PrzedkŁada się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury, dla któryc-h organem
załoŻycie|skim jest Miasto Rawa mazowiecka, za okres od 0l stycznia 20b9 roku
do 31 grudnia 2009 roku:
1/ Muzeum Ziemli Rawskiej,
2/ Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej,
3/ Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiei.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzęnie do sprawozdania finansoweg o oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Projekt uchwały spełnia wszystkie wymogi ustawowe.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla_ przewodniczący komisji.
Komisja budżetu po zapoznaniu się z przedŁoŻonąinformacją * 

-'p'u*ie 
iatwięrdzenia sprawozdania

finansowego instytucji kultury w Rawie Mazowieckiej za okres od Ó1 stycznia 2009 roku
do 31 grudnia 2009 roku:

1/ Muzeum Ziemli Rawskiej,
2/ Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej,
3/ Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiei.
opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.



Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury w Rawie Mazowieckiej.
Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało l3 radnych.

Ad 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Pani JolantaWitczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m'in.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka stosownie do ustawy o finansach publicznychprzedłoiył
20 marca br. Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budzetu miasta 2a2009 rok.
Sprawozdanie było przedmiotem ana|izy ze strony Radnych Rady Miasta na posiedzeniach
wszystkich komisji merytorycznych jak również było ana|izowane na kilku posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej.
Budzet miasta Rawa Mazowieckaza})}9 rok po stronie dochodów zamkn{ się kwotą44.897.4||
zł. i wykonany został' w 96 oń planu rocznego.
Pierwotny plan dochodów budzetu miasta na2009 rok określony w uchwale budżetowej naf009
rok podjętej na sesji w grudniu 2008 roku zakJadał' plan dochodów w wysokości 48.764'603 zł'
Na przestrzeni całego roku w wyniku dokonania stosownych korekt plan dochodów na koniec roku
zmntejszył się o 1 .956.018 zł.

Budzet miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2009 roku po stronie wydatków zam|<nfl się kwotą
46.596.524 zł..P|an wydatków został' wykonany w 94 Yo.
W porównaniu z uchwałąbudzetowąna2})9 rok plan wydatków na koniec roku zmniejszył się o
17.574'684 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków w trakcie roku wynikało głównie ze zmiany
w planie wydatków inwestycyjnych'
Zmniepzyły się w trakcie roku planowane wydatki na realizację inwestycji _ krytej pływalni wraz
ze sztucznym lodowiskiem. Długotrwałe procedury związane z ostatecznym wyborem wykonawcy
inwestycji spowodowały rozpoczęcie inwestycji oraz jej finansowanie dopiero w IV kwartale roku
budzetowego.
Zmniejszyły się równiez planowane wydatki narea|izację inwestycji oświatowych w ramach
duzego projektu dotyczącego poprawy warunków bazy oświatowej w Rawie Mazowieckiej - brak
planowanego do uzyskania dofinansowaniazę środków Unii Europejskiej spowodował
konieczność przesunięcia w czasie rea|izacji części zadan w ramach całego projektu.
W trakcie 2009 roku nastąpiła zmiana inwestora budowy kanalizacji sanitarnej w ul.Słowackiego,
inwestycję ptzejęt'a do realizacji spółka miejska RAWIK _ w związku z tym wykreślono zadanie z
planu zadań roku 2009, a wpisano to zadanie do planu inwestycyjnego Spółki.

W trakcie roku 2009 duŻej zmianie ulegała wysokość planowanego deficytu budżetu miasta.
Deficyt budzetu miasta określony w uchwale budzetowej na2009 rok wynosił 17 .223.000 zł., a
faktyczny deficyt na dzien zamknięcia roku wynosił za|edwie I.699'113 zł. tj' stanowił
9,9 yo planowanego na początek roku.
Znacznię zmniepzyła się w trakcie roku planowana kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów
ipoŻyczek. Na etapie uchwalanie budzetu było to 13.640.000 zł., afaktycznie w trakcie roku na
realtzacjęwydatków inwestycyjnychzacirynięto jedynie 500.000 zł. kredytu bankowego. Nie
wystąpiła konieczność zaciagania kredytów na rea|izację wydatków biezących oraz na spłaty
wcześniej zaciryniętych kredytów i pożly czek.
Rok 2009 był rokiem dobrym dla miasta pod kontem wykonanym zadańzatóvtno bieżących jak i
inwestycyj n y ch. Zamknął się nadwy Żką oper acyj ną w wysoko ści 2'9 47,83 5 zŁ.



W dyskusji głos zabierali:
Radny Leszek Górecki- Przewodniczący Komisji oświaty.
Powiedział m.in.
Wydatku budżetu Miasta na oświatę w 2009 roku to kwota ponad 20 mln zł, co stanowi 44,50^
wydatków ogółem budzetu Miasta.
Duze nakłady w oświacie poczyniono na rea|izai1e zadan inwestycyjnych.
Wyglądem zewnętrznym oraz wyposazeniem szkół zarządzanychprzez Miasto, mozemy się
szczycić na okolice. Wyposażenie wszystkich szkół w boiska to sukces Miasta.

Radny Piotr Irla _ Przewodniczący Komisji Budżetu'
Powiedział m.in.
Analizując sprawozdanie, na podstawie danych Ze sprawozdania oraz spostrzeŻen z rea|tzacjt
inwestycji w mieście' naleiy stwierdzić, Żebyłto zadawa|ający rok dla Miasta Rawa
Mazowiecka.
W trakcie roku 2009 duŻej zmianie ulegała wysokość planowanego deficytu budzetu miasta.
Deficyt budzetu miasta określony w uchwale budzetowej na2009 rok wynosił, I7 .223.000 zł.,
afaktyczny deficyt na dzien zamknięcia roku wynosił zaledwię 1.699.|13 zł.
Wydatki budżetu Miasta nazadania inwestycyjnę zrea|izowane w 2009 roku wynosiły I7,6 oń

wydatków ogółem.

Radny Sławomir Tabaczyński _ członek Komisji Rewizyjnej
Powiedział m.in.
Z ana|izy sprawozdania z wykonania dochodów budzetu Miasta ztytułu wpływów z podatku
PIT i CIT wynika, ze dochody te zostały wykonane w 9Ioń planu.
Zmniejszenie wpływów ztych podatków moŻe rzutowaó również na wykonanie budżetu Miasta
na 2010 rok.
Zmniejszenie dochodów ze sprzedaŻy maj$ku Miasta w 2009 roku' a planowane optymistycznie
na20l0 roku mogą skutkować na wykonanie planowanych wydatków w 2010 roku.

PrzewodniczącaRady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiłatreść uchwały NrIII/6412010 Składu
orzekającego Regiona|nej lzby obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie
opinii doĘczącej sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budzetu za2009 rok.
Regionalna Izbaobtachunkowa zaopiniowałapozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka z wykonania budżetu Miasta za2009 rok z uwagązawartąw uzasadnieniu uchwały.
Uchwała w zał'ączeniu protokołu.

Następnie Pani Małgorzata Rudniak- członek Komisji Rewizyjnej - zupowaŻnienia
Przewodniczącęgo Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię z wykonania budzetu Miasta.
Komisja badała na swych posiedzeniach:
- wykonanie dochodów,
- wykonanie wydatków,
- umorzęnia' odroczeniai za|egł.ości w podatku od nieruchomości,
- umorzenia, odroczentai za|egŁości w podatku od środków transportowych,
- decyzje w zakresie podatków pobieranychprzezUrząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej,
- dofinansowanie organizacjii związków nie będących jednostki budzetowymi w 2009 roku
- pozostałe informacje z wykonania budzetu na dzien 31 grudnia 2009r.
Protokół w załączeniu protokołu z obrad Rady.

Ad 8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
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Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść uchwały Nr IIIl49l2010 Składu
orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie absolutorium za 2009 rok.

Regionalna lzbaobrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Rawa Mazowiecka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowieckaza
2009 rok.

Pani Małgorzata Rudniak _ członek Komisji Rewizyjnej - zupowaŻnienia Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej przedstawiła treśó wniosku Komisji o udzielenie absolutorium.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dntu24 marca 2010 r. w pełnym składzię osobowym
w jawnym głosowaniu stwierdziła ' Że w wyniku badania dochodów i wydatków budzetu Miasta
Rawa Mazowiecka nie wnosi zasttzeŻeń do budzetu Miasta na2009 rok i stawia wniosek o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miastaza2009 rok w głosowaniu
j awnym została przyj ęta jedno gło śnie. Głosowało 1 3 radnych.

Ad 9. Zmiana budżetu Miasta na 2010 rok.

Temat referowała Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m'in.
PrzedłoŻony Wysokiej Radzie projekt zm:'any budzetu Miasta na2010 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.
I.Dział 600'
- wprowadza się do planu dochodów budzetu miasta dotację w kwocie 1.062.800 zł. planowanądo
uzyskania zbudŻetu pństwa narea|izacjęzadania drogowego dotyczącego kontynuacji budowy
drogwtazzkana|tzacjądeszczowąw osiedlu Tatar, zadania ręa|izowanego w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 - 20II.
Z.Dział852.
- wprowadza się do budzetu miasta dochody w kwocie 1'500 zł. zĘĄułu drobnych kwot
dotyczących zwrotu zasiłków Z pomocy społecznej.

I. Zmiany w planie wydatków.
I.Dział 600.
- rozdział' 60016 dokonuje się następujących zmian:
w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 42.000 zł. planowane wydatki zwięane zę zwrotem
narzecz Urzędu Wojewódzkiego części podatku VAT odzyskanego przez miasto z tytułu robót
inwestycyjnychprzy budowie kanahzacjt deszczowej w2009 roku. Po ostatecznym rczliczeniu
zwrot podatku VAT na Izecz Urzędu Wojewódzkiego zamknfl się kwotą 80.000 zł'
Zm|any w planie wydatków majątkowych dotyczą zadan.,
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1. Budowa dróg gminnychwraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic
E. Orzeszkowej i H. Sienkiewicza w ramach programu pn.: 'Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 _ 20|1" '
Plan - 2.550.000.00 zł
Zmniejszenie - 325.000,00 zł
Plan po zmtanach - 2.225.000,00 zł'
Po wytonieniu wykonawcy tego zadaniaoraz podpisaniu umowy z WojewodąŁódzkim na jego
dofinansowanie o niewykorzystanąkwotę 325.000 złmoŻnazmniejszyc budzet tego zadania.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul. Katowickiej
Plan - 20.000'00 zł
Zwtększenie - 30.000,00 zł..
Plan po zmianach 50.000,00 zł
Po rozeznaniu rynku projektantów oIaz szczegół'ovtym ustaleniu zakresu projektu
(budowa obustronnego chodnika, budowa ściezki rowerowej oraz konieczność, projektowania
kanal'tzai1t deszczowej) i uwzględniwszy koszty opracowania mapy do celów projektowych
okazał.o się, ze realnąkwotą, aby moc zrea|izowaó to zadaniejest kwota 50.000 zł'

2.Dział 80I.
- rozdział.80101 - zwiększenie wydatków majątkolvych na następujący cel:
1. Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy Szkołach Podstawowych nr |,2 i 4 rca|tzowanych w
ramach Rządowego programu ''Radosna szkoła''
Plan - 0
Zwiększenie - 500.000,00 zł
Plan po zmianach - 500.000,00 zł

W związku ztym, ze wszystktetrzy szkoły podstawowe, w wyniku złoŻonych wniosków
otrzymały dotację na budowę placów zabaw w ramach Rządowego programu ''Radosna szkoła''
zadanię to zostaje wprowadzone do budzetu. P|acę zabaw budowane według Programu,,Radosna
szkoła'' mają mieó powierzchnię około 500 m2, zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie
placu zabaw na terenie o kształcie prostokąta o wymiarach 20 x f5 m i wydzieleniu:
- strefy do zabaw t ćwiczen ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) o
powierzchni -240 m"
- strefy komunikacy^jnej (ścieŹka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna) o
powierzchni -50 m'
- strefy zielonej pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) o
powierzchni -2I0 m2

- rozdział.80104 - dokonuje się następujących zmian:
. zmniejszenie wydatków biezących o kwotę 30.000 zł. wPrzedszkolu Nr 5'
. Zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. Remont elewacji budynku wTazz przebudowąelewacji frontowej Przedszkolanr 2
Plan - 650.000'00 zł
Zmniejszenie _ 200,000 zŁ
Plan po zmtanach- 450.000 zł.
Poniewaz w wyniku rozsttzygniętego przetargu i podpisanej umowy ustalony został' koszt
rea|izacji tego zadania, moŻna dokonać stosownej korekty w planowanych nakładach na rea|izację
tego zadania.



2' Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 5
Plan - 150.000,00 zł
Zwiększenie _ 200.000 zł
Plan po zmianach- 350.000 zł
Po wykonaniu projektu technicznego Zagospodarowania terenu przedszkola okazało się, ze kwota
wyliczona w kosztorysie inwestorskim znacznie przevtyŻsza planowaną dotychczas w budzecie.
Projekt zagospodarowania przewiduje wykonanie dwóch osobnych placów zabaw' drewnianej
sceny' urządzente na nowo terenów zielonych _ zaprojektowane jest specjalne nawodnienie
terenów zielonych i nowych nasadzen. Pojawiąsię tez nowe chodniki z kostki betonowej.

- rozdział 80195 _ zmniejsza się o kwotę 40.000 zł. p|anowane wydatki związane z obsługą
zadan inwestycyjnych w oświacie, a mających bezpośredni związek
zpozyskaniem dofinansowania projektu oświatowego ze środków unijnych. Z chw||ąuzyskania
takiego dofinansowania zabezpieczone zostaną środki na obsługę projektu.

3 ' Dział' 852 _ zwtększa się o kwotę I .500 zł. wydatki bteŻące w zakresie pomocy społecznej .

4 .Dz i ał92I .
- rozdział.92118- zmiana w wydatkach majątkowych:
Remont i malowanie elewacji budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy u|. Łowickiej
Plan 25.000.00 zł
Zmniejszenie - 25.000,00 zł'
Plan po zmianach - 0
Zuwagt na pilniejsze potrzeby zadanie to w roku bieŻącymzadanie to nie będzie realizowane.
Podjęte zostaną starania aby w roku przyszłym pozyskai naten cel dofinansowanie zewnętrzne.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedł'oŻonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniował'apoz7Ąywnie projekt uchwały w sprawie Zm|any budzetu na 2010 rok.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmrany budzetu na 2010 rok.

Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.

Ad 10. Nadanie Ętułu Honorowego obywatela Miasta Rawa Mazowiecka dla Pani Elzbiety Dedek.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła informacje w sprawie nadania tytułu
,'Honorowy obywatelMiasta Rawa Mazowiecka,, d|a Pani ElŹbiet Dedek.
Powiedziała m.in.
Elzbieta Dedek, |at 65, urodzona 18.06.1944 w Warszawtę zamieszkała2) rue Eracle, 4000 Liege,
Belgia
Elzbieta Dedek to utalentowana polska pianistka, której korzenie sięgają Ranvy Mazowieckiej.
Cała jej rodzinaze strony ojca od kilku poko|eńzamieszkiwała na ziemiach rawskich. Po studiach
muzycznych w klasie fortepianu w Brukseli, Mons i Liege rozpoczęła karierę solistki. Zapraszana
ptzezplacowki dyplomatyczne Belgii koncertowaław roinych krajach, np.;Btazy|ii, Peru, USA,
Kanadzie, Santo Domingo, Turcji, Egipcie, Indiach, Grecji, Nigerii, Czadzię, Szwecji, Francji,
Portugalii, Wielkiej Br1tanii, Holandii' Rosji a takŻe w Belgii i Polsce. W wywiadach prasowych



zawsze podkreŚlała swoje polskie pochodzenie oruzkontakty z|<rajemi RawąMazowiecką. Kiedy
tylko jest w Polsce odwiedza nasze miasto i koncertuje przy okĄi róŻnychuroczystoŚci. Swoimi
występami uświetniała między innymi kilkakrotnie Dni Rawy, Dożynki Powiatowe, Święto
odzyskania Niepodległości, 750-lecie Rawy Mazowieckiej. Jest w stałym i owocnym kontakcie z
Miejskim Domem Kultury, Muzeum ZiemiRawskiej, TowarzystwemPrzyjaciółZiemiRawskiej
orazz licznymi osobami znaszego terenu.

Na moje ręce w dniu26 marca 2010 roku wpłynął wniosek o przyznanie tytułu Honorowego obywatela
Miasta Rawa Mazowiecka dla Pani E|ŻbietDedek.

Zgodnie z regulaminem uchwalonym przezRadę Miasta w sprawie
,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka'' i określeniazasad
wymaganie zasady zostały spełnione.
Pani Elżbieta Dedek pisemne potwierdziłazgodęnaprzyjęcie tytułu,,Honorowy obywatel Miasta
Rawa Mazowiecka".

Uwag nie było.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Zbigniew Tuszyński.
p rzewodni czący komisj i.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego po dokładnej analizie opiniuje pozytywnie projekt
uchwały w sprawie nadania t1'tułu,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka'' Pani
ElZbiecie Dedek.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
nadania tytułu ,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych , za _ 12,
wstrzymujący - 1

Ad 11. Nadanie tytułu Honorowego obywatela Miasta Rawa Mazowiecka dla Księdza Biskupa
J ózefa Zaw itkowskiego.

PrzewodniczącaRady Miasta GraiynaDębska przedstawiła informacje w sprawie nadania tytułu
,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka,, d|aKsiędza Biskupa JózefaZawitkowskiego.
Powiedziała m.in.

Biskup Jozef Zawitkowski syn Bronisława i Marii z domu Skrętowskiej urodził się 23 listopada
1938 roku we wsi Wał parafia Żdzary. Wyświęcony na kapłana2} maja 1962 roku w Warszawie
przęz Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w Krośniewicach, Legionowie, w
parafii Nawrócenia Swiętego Pawła w Warszawie, w parafii Świętego Zygmuntama Bielanach w
Warszawie i w katedrze Warszawskiej, a jako rezydent w parafii DzieciątkaJezus naŻo|Iborzu.
Mianowany biskupem pomocniczym Biskupa Warszawskiego Kardynała JozefaGlempa _
Prymasa Polski w archidiecezjiwarszawskiej 26 mĄa 1990 roku. Sakrę biskupią otrzymał 9
czerwca 1990 roku w Łowiczu.

ustanowienia tytułu
nadania tytułu wszystkie



W latach 1990-1992 sufragan łowicki w archidiecezji warszawskiej, następnie biskup pomocniczy
w diecezji łowickiej, wikariusz generalny kurii łowickiej. Mianowany biskupem pomocniczym dla
nowoutworzonej DieceĄtŁowtckiej w dniu25 marca 1992 roku.
Przyznanie Biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu tytułu ,,Honorowego obywatela Miasta Rawa
Mazowiecka,, będzie podziękowaniem za dotychczasową pracę duszpasterską na terenie miasta
Rawa Mazowiecka i prośbą o jeszcze więcej głoszonej mądrości i błogosławieństw dla
mieszkańców naszego miasta.

Na moje ręce w dniu 3 marca 2010 roku wpłynął wniosek o przyznanie tytułu Honorowego
obywatela Miasta Rawa Mazowiecka dla Księdza Biskupa Jozęfa Zawitkowskiego.

Zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta w sprawie ustanowienia t$ułu
,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka'' i określenta zasad nadania tytułu wszystkie
wymaganie zasady zostały spełnione.
Księdz Biskup Jozef Zalryitkowski pisemne potwierdził zgodę naprzyjęcie tytułu ,,Honorowy obywatel
Miasta Rawa Mazowiecka".

Uwag nie było.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Zbigniew Tuszyński.
p rzewodni czący komisj i.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego po dokładnej ana|izie opiniuje pozyty'nmie projekt uchwały
w sprawie nadania t1tułu ,'Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka,, dla Księdza Biskupa
J ozefa Zawitkowskiego.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
nadania tytułu ,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.

Ad 12. Nadanie Ętułu Honorowego obywatela Miasta Rawa Mazowiecka dla Księdza Prałata
Mieczysława lwanickiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła informacje w sprawie nadania tytułu
,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka'' dla Księdza Prałata Mieczysława Iwanickiego.
Powiedziała m.in.
Ksiądz Pr.ałat Miecrysław Iwanicki - urodził się 20 września 1937 r. w Radzicach. Pochodzi
zparafii Sw. Jadwigi Królowej w Radzicach' powiat opoczyński, gmina Drzewica, woj. Łódzkie.
W roku 196l ukończyłWyisze Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie i25 czerwca
196Ir. przyją święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dniu 1 lipca 1984r. został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej oraz dziekanem dekanatu rawskiego.
Funkcje te sprawuje do dnia dzisiejszego.
Z inicjatyvty księdza Mieczysława Iwanickiego na terenie Rawy Mazowieckiej powstały
organizacje i ruchy społeczne mające na celu niesienie pomocy najbańziej potrzebującym:
- zainicjował również opiekę nad dziećmi z domu dziecka, podjął również stałąopiekę nad
ośrodkiem szkolno _ wychowawczym przy ulicy Przemysłowej wraz z ptzy|egłym internatem.



organizował w nich dzień św. Mikołaj a,pie|grzymki i wycieczki atakŻe cotygodniowe spotkania
' wypoczynek rekreacyjno- wakacyjny i katechizację,
- opieką materialną i duchową obej mował rodziny wielodzietne'
- wieloletni patron honorowy ',Konkursu ośmiu wspaniałych'' propagującego pozy.t1.wne
zachowania dzieci i młodzieŻy,
- jest wieloletnim członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przewodn iczący parafi alne go zespołu chary.tatywne go,, Caritas''.

Przyznanie Księdzu Prałatowi Mieczysławowi Iwanickiemu tytułu,,Honorowego obywatela
Miasta Rawa Mazowiecka,, będzie podziękowaniem za dotychczasową pracę duszpasterską na
terenie miasta Rawa Mazowiecka, jakrówniez jeszczęb|iŻsze związanie znaszymmiastem.

Na moje ręce w dniu 3 marca 2010 roku wpłynął wniosek o przyznanie tytułu Honorowego obywatela
Miasta Rawa Mazowiecka dla Księdza Prał'ata Mieczysława Iwanickiego.

Zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta w sprawie ustanowienia tytułu
,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka'' i okreŚlenta zasadnadania tytułu wszystkie
wymaganie zasady zostaĘ spełnione.
Księdz Prałat Mieczysław Iwanicki pisemne potwierdził zgodę naptzyjęcie tytułu,,Honorowy obywatel
Miasta Rawa Mazowiecka".

Uwag nie było.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Zbigniew Tusryński -
przewodni czący komisj i.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego po dokładnej ana|izie opiniuje pozytywnie projekt uchwały
w sprawie nadania tytułu ''Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka'' dla Księdza Ptałata
Mieczysława Iwanickiego.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiłatreśó projektu uchwały w sprawie
nadania tytułu ,,Honorowy obywatel Miasta Rawa Mazowiecka''.

Uwag do treŚci uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.

Ad 13. Zmiana uchwaĘ w sprawie ustalenia diet i nvrotu kosztów podróĘ służbowych dla
radnych.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska poinformowała, ze radni otrzymali projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podrózy służbowych
dla radnych. Zmiana dotyczy wysokości zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miasta
orazZastępcy. Dotychczas obowiązywała w tym zakresie uchwałąprzyjętaw grudniu 2002 roku.

Dyskusji nie było.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr IrIa - przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu po analizie przedłożonej uchwały, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu
kosztów podróŻy służbowych dla radnych.



Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Gtazyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
Zm|any uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróiy słuzbowych dla radnych.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych, za_ 9,
przeciw _ 1, wstrzymujących - 3.

Ad 14. Sprawozdanie komisji rewiryjnej z planu pracy 2a2009 rok

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowieckaza2O}g rok
przedstawiła Pani Matgorzata Rudniak _ członek komisji rewizyjnej upowaznionaptzęz
Przewodnic zące go Komi sj i Rewizyj nej (na skutek niedyspozycj i gło sowej ).
Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie zp|anempracy na rok 2009 przyjętymprzezRadę Miasta
Rawa Mazowiecka.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń w trakcię których, członkowie komisji
skontrolowali 6 jednostek podległych Urzędowi Miasta:
- Miejskie Przedszkole Nr 2,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Miejski ośrodek Pomocy Społecznej,
- Miejski Dom Kultury,
oraz 4 wydziałów tegoŻUrzędu:
- Wydział or gantzacyjny,
- W ydział Gospodarki Terenami,
- W y dział., Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej,
Podstawowymi celami kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystantaprzez
poszczegó|ne j ednostki środków finansowych.
Gospodarkę finansowąjednostek i wydziałów sprawdzono pod względem legalności, celowości i
gospodarności. Wszystkie kontrole zostały wykonane na podstawie pisemnego upowaznienia
Przewodniczącej Rady Miasta.
Komisj a stwierdza, że gospodarka fi nansowa kontrolowanych j ednostek prowad zona była
prawidłowo.

W głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli przedłoŻone sprawozdanie.

Ad 15. Informacja o umowach cywilnych zawarĘch przez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne

miasta w IV lrwartale 2009 r.
Sprawozdantę zawierało okres :
1/ od 7 paździemika}}}9 r. do 31 grudnia 2009 t,
W tym okresie zostało zarejestrowanych 136 umów' z częgoi
- 5 w Gimnazjum Nr I
- 1 w Gimnazjum Nr 2
- 2 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 4 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 4 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- 5 w Przedszkolu Mieiskim Nr 5.



( ) t

- 11 w Miejskim Domu Kultury,
- 11 w ośrodku Sportu i Rekreacji,
- 8 w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej'
- 3 w Miejskiej Bibliotecę Publicznej,
- 5 w Muzeum Ziemtt Rawskiej
- 69 wUrzędzie Miasta

Rada przyj ęł'a przedŁoŻone Sprawo zdania.

Ad 16. Sprawozdanie Burmistrzaojego pracy między sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj.
Powiedział m.in.
Informacja za'wieraokres od 10 marca 2010 r. do 14 kwietnia 20I0r.
W tym okresie w kaŻdąśrodę przyjętych został'o 22 tnteresantów,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne _ przydział" t zamlan, zajęcie pasa
drogowego , praca pomoc spoŁeczna, napraw chodników, zmiana planu zagospodarowania
pt zestr zenrte g o' umor zenia p o datkó w, te 1 ewizj a kab l owa.
W tym okresie uczestniczyłem w:

. spotkaniu ze Starostą Rawskim,
. spotkaniu z RadąNadzorcząZakładu Energetyki Cieplnej,
- spotkaniu w Spółce Rawskich Wodociągów i Kanalizacji _ Rada budowy sprawie inwestycji w
ulicy Słowackiego,

- spotkaniu zPolicjau
- spotkaniu w Biurze Pracy,
- spotkanie z RadąBudowy inwestycji ,,Krytej pływalni''
- w spotkaniach zprzedsiębiorcami ( m.in. LOGIS, FORD SERVICE, MIRBUD' Hotel OSSA,
RMSM, DAKOTA, TABO, MIRBUB, BONETII, KINGSPAN )

Ad 1 7. Interpelacj e, zapytania.

Pani Jolanta Makowska - SekretarzIJrzędu Miasta poinformowała, Że w związku z tnfotmacją o wyborac
naPrezydenta RP' moŻe być konieczneposiedzenie Radny Miasta jeszczew kwietniu. o terminie
zawiadomimy.
Radny Piotr Irla zabierając głos apelował aby zwrócić uwagę na sklepy z dopalaczami w naszym mieście.
Z wstępnych informacji wiadomo, że sąto dwa sklepy' Apelował aby wszyscy zwrócili szczego|ną
uwagę i informowali odpowiednie słuzby( Straz Miejskączy Policję) o niepokojących zjawiskach,
czy j akichkolwiek podej rzeniach.
Radna Mał'gorzataRudniak zabterając głos, potwierdziŁa fakt o istnieniu sklepów z dopa|aczamt.
Również apelowała aby wszyscy zwraca|i uwagę na młodziez uczęszczających do tych sklepów,
a o niepokojących zjawiskach informowali odpowiednie słuzby.

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

Sesja trwał a od godz.14oo do 16,o PRZEwoDi']|tZĄoĄ'*m\ l',,l IA' ̂ ^:xi. %Y 
.'"V| i c Kń.
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