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PRoToKoŁ
z obrad, XLVII Sesji Rady Miasta

z dnia 26 maja 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. |Jczestniczyło 13
radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnióy
WydziaŁów Urzędu Miasta' Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaproszeni
prze d stawi cie|ę zal<ładó w pracy i o rganizacj i.

Nieobecni rani usprawiedliwieni:
l. Małgorzata Rudniak
2. Sławomir Stefaniak

obrady otworzyła Przewodni cząca Rady Mias ta GraŻynaDębska, która powi tała zaproszonych
gości, publicznośi oraz wszystkich radnych.
Zgodnte z listą obęcności stwierdziła prawomocność obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformował.a, Że radni otrzymali proponowany porządek.
Zwroclła się z zapytaniem, czy są uwagi do przedłoŻonego po.'ądku óbraa.

Uwag do porządku obrad nie było.
Porządek obrad w głosowaniu został przyjętyjednogłośnie (głosowało l3 radnych) w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoptzedniej Sesji.

.4. Zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, połozonej w Rawie Mazowieckiej
przy u|icy Księze Domki.

.5. określenie zasad udzielania dotacji naptace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

.6. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi..7. Zaciryniecie kredytu ( budowa dróg gminnychwrazz odwodnieniem w 
"1ąg.' 

u|tc orzeszkowej
i Sienkiewicza).

'8. Zmiana budżetu Miasta na 2010 rok.
9. Informacj a o umowach cywilny ch zawarty ch przez Burmistrza Miasta

miasta w I kwańale 2010. r.
10' Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.
1 1 . Interpel acje, zapytania.
12. Zakoirczenie obrad.

i j ednostki organtzacyjne

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokoły z obrad:
- XLV Sesji Rady Miasta zostałprzyjęty w głosowaniu jednogłośnie' Głosowało 13 radnych'

- XLu Sesji Rady Miasta zostałprzyjęty w głosowaniu większościągłosów.
Głosowało 1 3 radnych, za -|2,wstrzymujący - 1.
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Ad 4. Zbycie nieruchomoŚci stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej
przy ulicy Księże Domki.

Temat referowała naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiedział m'in.
Przedmiotem projektu uchwały jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w
ewidencji gruntów miasta Rawa Mazowiecka nr |3512 o pow. 0,1969 ha, połoŻonej w obrębie
8 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Księze Domki, będącej w uzy'tkowaniu wieczystym
osoby ftzyczn€1'

Uz1'tkownik wieczysty zwrocił się z wnioskiem o sprzedai w/w nięruchomości będącej
dotychczas w jego uzytkowaniu wieczystym.

Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzettrlego miasta pod tereny produkcji, składów tmagazynów i nie podlega ona
przepisom ustawy z dnia 29 |ipca 2005 r' o ptzekształceniu prawa uzytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości.
Zgodnie z art.3f ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
nieruchomoŚó może być zbya wyłącznie natzecz uzytkownika wieczystego. Stosownie do $
6 pkt' 1 uchwały Nr XXXVIII1303109 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 września
2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Miasta Rawa Mazowiecka zbycie tej nieruchomości wymaga zgody Rady Miasta Rawa
Mazowiecka,zuwagi iŹ jej wartośćprze|<racza określonąw tym przepisie kwotę 50.000 zł.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej analizie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zbycianieruchomości stanowiącej mienie
komunalne, połozonej w Rawie Mazowieckiej,przy ulicy Księże Domki.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Gtazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zbycianieruchomości stanowiącej mienie komunalne, połozonej w Rawie Mazowieckiej, przy
ulicy Księze Domki.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało l3 radnych.

Ad 5. określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Temat ręferowała Jolanta Kosińska _ Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdtowta i Sportu.
Powiedziała m.in'
Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Miasta Rawa Mazowieckaz dnia2)' |tpca 2004 roku w sprawie
zasad i trybu postępowania, udzielaniairozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie'
restauratorskie i roboty budowlane dla obięktów zabykowych wpisanych do rejestru zabytków stała się
nieaktualna a ponadto jej stosowanie było utrudnione zuwagi iz określone w niej terminy w sprawie
składania wniosków o dotacje na te prace oraz terminy rozpatrzenia ofort _ odbiegały od realiów
życi owych, W związku z powyżs zy m zaszł'a konieczno ś ó nowe l izacj i uchwały'
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opinię Komisji oświaĘ 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 określenie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie' restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

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

Ad 6. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.

Temat referowała Pani JolantaWitczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Łodzizdecydował o przyznaniu
dla naszego miasta kwoĘ f2.050 zł,. jako dotacji na dofinansowanie kosztów kolejnego
programu edukacji ekologicznej, realizowanego przez nauczycieli i dztęci w Szkole Podstawowej
Nr I w Rawie Mazowieckiej.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla- przewodniczący komisji.
Komisjabudzetu pozapoznaniusięz przedłoŻonąinformacją w sprawieprzyjęcia dotacjiz
Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wŁodzi opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta1ednogłoŚnie. Głosowało 13 radnych.

Ad 7. Zaciągniecie kredytu ( budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ciągu ulic
Orzeszkowej i Sienkiewicza).

Temat referowała Pani Jolanta Witczak . Skarbnik Miasta'
Powiedziała m.in.
Projekt niniejszej uchwały dotyczy vtyrazenia zgody pIZęz Wysoką Radę na zaciągniecie
kredytu bankowego na rea|izację prac inwestycyjnych realizowanych przy budowie drog
gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic orzeszkowej i Sienkiewicza w
ramach programu pn.: ''Narodoo,.y Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 20I|,'
zgodnie z zaptsami w uchwale budzetowej na 2010 rok.

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr Irla- przewodniczący komisji.
Komisja budżetu po zapoznaniu się zprzedłozonąinformacją w sprawie zacięniecie kredytu
bankowego na reaLizację prac inwestycyjnychrealizowanych przy budowie dróg gminnych wraz



z odwodnieniemrea|izowanych w ciągu ulic orzeszkowej i Sienkiewiczaw ramach programu pn':
''Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" opiniuje pozytylvnie.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła tręść projektu uchwały w sprawie
zaciągniecie kredytu ( budowa dróg gminnychvraz z odwodnieniem w ciągu ulic orzeszkowej
i Sienkiewicza).

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

Ad 8. Zmiana budżetu Miasta na 201'0 rok.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak . Skarbnik Miasta.
Powiędziała m.in.
Zmiany w planie dochodów budżetu dotyczą:

Dział,750 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł. planowane dochody róine, w I kwartale br. uzyskano
dochody w wysokości 20.000 zł. tj ,do wysokości dotychczasowego planu rocznego.

Dział758
-w związkuzę zmianąklasyfikacji budzetowej w 20l0 roku, przenosi się częściowądotację
z Funduszu Społecznego UE na rea|tzacjęprojektów unijnych w oŚwiacie ( projekty
realizowaneprzez gtmnazjamiejskie oraz Szkołę PodstawowąNr 1 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego) z dotychczasowego działu 801 do dziaŁu758,
- zmniejsza się o kwotę 2.072 zł. planowanąwysokość subwencji oŚwiatowej zbudiętu
państwa, zgodnie z ostatecznądecyzja Ministra Finansów w tej sprawie.

Dział801 - wprowadza się do budzetu miasta dotację w kwocie 22.050 zł. z WFoŚiGW w
Łodziprzeznaczonąna dofinansowanie programu edukacji ekologicznej realizowanego w br.
przeznauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.

Dzia| 852. - wprowadza się do budzetu miasta zwiększenie dochodów z tytułu drobnych
kwot dotyczących zwrotu zasiłków Z pomocy społecznej.

Dzia| 926 _ wprowadza się do budzetu miasta środki w kwocie 1.000.000 zł. stanowiące
pomoc finansową z budŻętu Województwa Łódzkiego dla Miasta Rawa Mazowiecka, środki
z uzyskanego wsparcia finansowego ptzeznaazonę zostaną na finansowanie prac
modernizacyjnych stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej' Uchwałę w tej sprawie podjął
Zarząd Województwa Łodzkiego i skierował ją pod obrady najb|iiszej sesji Sejmiku
Woj ewództwa Łódzkiego.

Zmiany w planie wydatków doĘcząz

Dział 758
- rozdział,75802 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł. planowane środki na opłatę odsetek od
kred1.tów bankowych, niezbędne w trakcie wykonywania budzetu.

A
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- rozdziat.75862 -w zwiękuze zmianąklasyfikacji budzetowej w 2010 roku przenosi się
część wydatków budzetu planowanych na realizacjęprojektów unijnych w oświacie ( projekty
realizowanę prZęZ gimnazja miejskie oraz Szkoł'ę PodstawowąNr 1 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego) z dotychczasowego działu80I,rozdziału 80195 do działu 758,
rozdziału75862, zgodnie z dyspozycją instytucji przekazującej te środki.
Zmianaklasyfikacji budzetowej nie pociąga za sobąŻadnych zmian merytorycznych w
realizowanych projektach' jest jedynie zmianązapisów na dokumentacji finansowej
projektów.

Dział 801
- rozdział 80104 _ dokonuje się następujących Zm|an..
I l Zmniejszenie wydatków maj ątkowych:

1. Remont elewacji budynku wTazZprzebudowąelewacji frontowej Przedszkolanr2
Plan - 450.000'00 zł
Zmniejszenie - 60.000,00 zł.
Plan po zmtanach - 390'000,00 zł
Podpisana z wykonawcąumowa na 382.000 zł,umoŻ|iwia zwolnienie kwoty 60.000 zł i
przeznaczenie jej na wydatki bieŻące Przedszkolu Nr 2. Zwolniona kwota wykorzystana
zostanie przez Przedszkole Nr 2 na wykonanie niezbędnych prac: utwardzenie drogi
dojazdowej do placówki oraz na drobny remont wiaty na pojemniki na śmieci.

2. Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 5
Plan - 350.000 zt
Zwiększenie - 5.000 zł
Plan po zmianach - 355.000 zł

Po ogłoszeniu przetargu na rea|izacjętego zadania wpłynęły dwie oferty.
Uwzględniając cenę niŻszej znichorazkosńy opracowanej wcześniej dokumentacji
technicznej zadania okazało się, ze chcąc podpisać umowę narea|izacje tego zadaniaw
budzecie na|eŻy zwiększyć planowane środki nato zadanie o 5.000 zł.

Dział852 - zwiększa się o kwotę 2.000 zt. wydatkibieiące w zakresie rea|izacjt zadań z
pomocy społecznej.

Dział926.
Rozdział9260l _ obiekty spońowe

1. Przebudowa trybun i ogrodzenia stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej
Plan - 0
Zwiększenie - 1.000.000 zł
Plan po zmianach_ 1.000.000 zł

Zarząd WojewództwaŁódzkiego podjął uchwałę o przyznarliu w 2010 roku Miastu Rawa
Mazowiecka pomocy finansowej w kwocie 1 miliona zł'otychzprzeznaczeniem jej na
modernizacje stadionu miejskiego. Poniewaz Środki te muszą zostać wykorzystane do końca
bieżącego roku proponuje się powyższąkwotęptzeznaczyć na przebudowanie trybun i
o grodzenia obiektu sportowe go.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
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Komisja Budzetu po anaItzie przedł'oionego materiału, po wyjaśnięniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu na 2010 rok.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmrany budzetu na 2010 rok.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w gło sowaniu została przyj ęta jedno gło śnie. Gło sowało 1 3 radnych.

Ad 9. Informacja o umowach cywilnych zawartychprzez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w I lnvartale 2010. r.
Sprawozdanie za:wrcraŁo okres :
Il od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.
W tym okresie zostało zarejestrowanych 199 umów, z częgoi
- 3 w Gimnazjum Nr 1
- 1 w Gimnazjum Nr 2
- 1 w Szkole Podstawowej Nr 1
- 3 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 4 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 5,
-27 w Miejskim Domu Kultury,
- 18 w ośrodku Sportu i Rekreacji,
- 5 w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej,
- 3 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 1 w Muzeum Ziemi Rawskiej
- I27 wUrzędzie Miasta

Rada przyj ęła przedt'oionę sprawo zdania.

Ad 10. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj .
Powiędział m.in.
Informacja zawleraokres od 14 kwietnia 2010 r. do 26mĄa 20I0r.
W tym okresie w kaŻdąśrodę przyjętych zostało 36 interesantów'
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydział t zamtan. zajęcie pasa
drogowego , ptaca, pomoc społeczna' napraw chodników, zmiana planu zagospodarowania
pr zestr zenrte g o' um o r zenia p o datkó w, te l ew tĄ a kab|ow a,
W tym okresie uczestniczył'em w:

- spotkaniu z Prezesem WFOS i GW
- spotkaniu z Wojewodą Jolantą Chełmińską
- spotkaniu z Naczelnym Rabinem w sprawie cmęnatrza
- spotkaniu ze Starostą Rawskim,
- spotkaniu z Radą Nad zorcząZa|<ł.adu Energetyki Cieplnej'
- spotkaniu w Spółce Rawskich Wodociągów i Kanalizacji _ Rada budowy sprawie inwestycji w
ulicy Słowackiego,

- spotkaniu zPoliilau
- spotkaniu w Biurze Pracy,

-l
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- spotkanie z RadąBudowy inwestycji ,,Kr1'tej pływalni''
- w spotkanlach zprzedsiębiorcami ( m.in. LOGIS, FORD SERVICE, MIRBUD, Hotel OSSA,
RMSM, DAKOTA, TABO, MIRBUB, BONETII, KINGSPAN )

Ad 1 1. Interpelacj e, zapytania.

Radny Wojciech Kubicki zwróclł. się z pytaniem, kiedy będzie dokończone na zejście do
parku miejskiego od Placu Piłsudskiego.
Radny Edward Mazurek zwrócił' się z prośba do Burmistrza o ustawienie więcej ławekprzy
ulicy Solidarności, otaz o zagospodarowanie pasa zieleni miedzy parkingiem przy kap|icy a
ulicą Solidarności poprzez obsadzenie żyrvopłotem.

Radny Michał Sowik rwrócił' uwagę ulice Katowicką - naprawa nawierzchni.

Radna Barbara Grzywaczewska zabierając głos podziękowała Burmistrzowi Miastaza
wybudowany plac zabaut dla dzieci na osiedlu Tomaszowska.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta
Miasta.

Sesjatrwałaod godz. 14oo do 16'o .

ogłosiła zakończenie obrad XLVII Sesji Rady


