
PRoToKoŁ
z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta

z dnia 30 czerwca 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. IJczestniczyło 12radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, śńrbnik ńiasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy
Wydziałów Urzędu Miasta' Kierownicy jednostek organizacyjnych Miast a , zaptoszeniprzed stawi cielę za|<ł'ad ów prac y i or ganizacji.

Nieobecni rani usprawiedliwieni:
1. Leszek Górecki
2. Marian Janowski
3. Sławomir Stefaniak

obrady otworzyła Przewodni cząca Rady Mias ta GtaŻynaDębska, która powi tała zaproszonychgości' publicznoś ć oruz wszystkich radnych.
Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.
PrzewodniczącaRady Miasta poinformowała, żzeradni otrzymali proponowany porządek.
Zwróc|ła się z zapyĄaniem' czy Są uwagi do przedłożonego porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie było.
Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych) w następującymbrzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad'
3. Przyjęcie protokołu zpoptzedniej Sesji.
4' określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabykach wpisanych do rejestru zabytków.
5' Uchylenie uchwały w sprawie ustanowienia słuzebności przesyłu narzeczMultimedia Polska S.A.6. Zmiana budzetu Miasta na 2010 rok.
7. Sprawozdanie Burmistrzao jego pracy między sesjami.
8. Interpela cje' zap5Ąania.
9. Zakonczenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.

Protokoły z obrad:
- XLVII Sesji Rady Miasta został' przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. Głoso wało |2radnvch.

Ad 4. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie |ub robotybudowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Temat ręferowała Jolanta Kosińska _ Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu'Powiedziała m.in.
Badając zgodność uchwały nr XLVII/3 56l|0 Rady Miasta Rawa Mazowieck az dnia26 maja2010 rokuw sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lubroboty budowlane przy obiektow zabyilko*y.ń wpisanych do rejestru zabytkow zprawęmRegionalna
Izba obr achunkowa w skazała na konieczność skorygowania niektórych zapi sów.



Przedt'oŻona uchwała zawieta zmiany wskazane przez R[o. Prawo rea|izacji zadan finansowanych ze
środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, obecny zapis ograniczaprawa innych
potencjalnych wnioskodawców w ubieganiu się o otrzymanie dotacji celowych na wykonanie prac
konserwatorskich , restauratorskich i budowlanychprzy innych zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków' w związku z povtyżlszym w $ 1
pkt 2 wykreślono sformułowanie ', preferowane są obiekty dostępne publicznie''. Przepisy przedmiotowej
uchwały regulująw sposób ptzejrzysty dla ewentualnych wnioskodawców proced.gręptzyznawania
dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków'

Radny Piotr Kwaśniak zgłosił wniosek do $ 2 pkt.2 w następującym brzmieniu'' lub usytuowany jest w
miej scu posiadaj ącym takie znaczenie,,,

Radny Piotr Irla vtyrazlł swoje odmienne zdanie, uznając, ie zaproponowana uchwała jest czytelna.

PrzewodniczącaRady Miasta Rawa Mazowiecka poddała wniosek pod głosowanie.
Wniosek radnego Piotra Kwaśniaka w głosowaniu został przyjęty większością głosów ' Głosowało
12 radnych, za - 71, wstrzymujący - 1'
Po nanięsionym wniosku $ 2 ust. 2 ma następuj ącebrzmienie ,,posiada istotne znaczenie historyczne,
artystyczne lub kulturalne dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowieckabądź usytuowany jest w miejscu
posiadaj ącym takie znaczenie''.

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr Irla przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu po dokładnĄ ana|izie i wyjaśnieniach Naczęlnika Wydziału oświaty Kultury , Zdrowa
i Sportu opiniuje poz1.tywnie 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 treŚć 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 12 radnych'

Ad. 5. Uchylenie uchwaĘ w sprawie ustanowienia służebności przesyłU na rzecz Multimedia
Polska S.A.

Temat referowała naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek.
Powiedział m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest uchylenie uchwały Nr XXVI/220|08 z dnia29 październlka
2008r.
Uchwała ta nie została dotychczas wykonana i stała się ona bęzzasadnaze wzg|ędu na zmianę
formy i sposobu zał'atwienia sprawy' związanej zumieszczeniem urządzen
telekomunikacyjnych na dział'ce o numerze ewidencyjnym 207 14 w obrębie 4 miasta Rawa
Mazowiecka przy ulicy Tomaszowskiej.



Ponadto Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwałą nr XXXVIII/303|09 z dniaZ września2009 r
ustaliła zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa
Mazowiecka, w tym również zasady obcięanianięruchomości miejskich ograniczonymi prawami
rzeczowmr.
Proponowane uchylenie uchwały jest więc w pełni uzasadnione.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/220|08 z dnla29
paŹdziemika 2008r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu naTzecz Multimedia Polska S.A.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
w sprawie ustanowienia słuzebności przesyłu narzecz Multimedia Polska S.A.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych.

Ad 6. Zmiana budżetu Miasta na 201'0 rok.

Temat referowała Pani JolantaWitczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.

Projekt uchwały dotyczy zmiany w uchwale budzetowej na20l0 rok w zakresie:

I, Zmiany w planie dochodów budżetu.

Dział 600'
- rozdział.60016 dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób:
1. Budowa ul. Murarskiej
Plan _ 150.000 zł
Zwiększenie - 100.000 zł
Plan po zmtanach - 250.000 zt
Z optacowanej dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego wynika, Żekoszt budowy
ulicy Murarskiej wynosi 250.000 zł.KoszĘ te sąwiększe odwczeŚniej planowanych gdyz projekt
przewiduj e równiez budowę kanalizacj i deszczowej.
Dział756 - zwiększa się o kwotę 22.000 zł. planowane dochody ztyĄułu rekompensaty za utracone
dochody z podatku od nieruchomości w związku z ustawowym zwolnięnięmz płacenia podatku
zakł.ady pracy chronionej .
Dział758
* w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów z 16.06.2010 roku środki pochodzące z dotacji
z Funduszu Społecznego UE w kwocie 452.916 zł'. narealizacjęprojektów unijnych w oświacie
( projekty realizowane przez gimnazja miejskie oraz Szkołę PodstawowąNr 1 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego) pozostająw budzetach jednostek samorządu terytorialnego
w tym samym dziale klasyfikacji budzetowej,zktorcgo realizowane sąwydatki tj. w naszym
przypadku w dziale 801 _ oświata i wychowanie w związkuztym przenosimy dochody i wydatki
zdziału 758 do działu 80l.

Dział 852, - wprowadza się do budzetu miasta zwiększenie dochodów ztytliu drobnych
kwot dotyczących zwrotu zasiłków Z pomocy społecznej na kwotę łączną4.000 zł. .



Działgz| _ wprowadza się do budzetu miasta zwiększenie środków zewnętrznych w kwocię
5 0. 0 0 0 zł. p o zy skartych na or ganizacj ę tmpr ez mas owych.
II. Zmiany w planie wydatków

Dział750
- rozdział75095 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł. planowane wydatki majątkowe zprzeznaczeniem
tych środków na zakup barier ochronnych do zabezptęczeniatmptez masowych organizowanychprzez
miejskie instytucje.
Dzia| 758 _ zmniejsza się o kwotę 53.000 zł. rezerwę ogólnąbudżetu miasta na 2010 rok'
Dział 801
- rozdziń 80104 _ zwtększa się o kwotę 20.000 zt. planowane wydatki na dotację dla
niepublicznego przedszko|a prowadzonego przez osobę ftzyczną. Zwiększenie dotacji wynika
ze zwiększonej liczby dzięci objętych opieką przęz tą placówkę. obecnie do przedszkola
niepublicznego uczęszcza 15 dzieci'
- zmienny w planie wydatków inwestycyjnych obejmują:
1. Remont elewacji budynku wrazZprzebudowąelewacji frontowej Przedszkolanr2
Plan - 390.000 zł
Zmniejszenie _ 15.000 zł
Plan po zmianach_ 405'000 zł
W trakcie rcalizacji robót będących przedmiotem tego zadania ujawniła się koniecznośó
wykonania niewielkich robót dodatkowych, zwtązanych głównie z obróbkami blacharskimi dachu.
W zwtązku ztym istnieje konieczność zwiększenia planowanych nakładów nato zadanie o kwotę
jw.

Dzia| 8s2 - zwtększa się o kwotę 4.000 zł.' wydatki bteŻące w zakresię realizacji zadan Z pomocy
społecznej.
Dzial921.
- rczdział 92109 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.. p|anowaną dotację dla Miejskiego Domu
Kultury' Zmniejszenie dotacji jest możliwe z uwagi na to, iż MDK uzyskał większe niż planował
środki zewnętrzne na organizację imprez masowych..
- rozdziat 92195 _ zwiększa się o kwotę 100.000 zŁ. p|anowane wydatki na organizację |mprez
miejskich w drugim półroczu br.
Dział926
- rozdział' 9260I dokonuje się następujących zmtan:

. Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł. planowane wydatki zbudŻetu miasta na budowę stadionu
miejskiego w związku z pozyskaniem na ten cel środków zbudŻętu Województwa Łódzkiego
w kwocie 1.000.000 zł.

. Zmniejszasię o kwotę 10.000 zł. planowanądotację celową_ inwestycyjnądla oSiR
Z przeznaczeniem na zakup ciągnika wIaZ Z oprzyrządowaniem. oSiR dokonał zakupu tego
sprzętu za kwotę niŻsząniz wcześniej planował' w związkuztymzmni€1szeniu ulega
dotacja celowa zbudŻetu na to zadanie.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedł'oŻonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu na 2010 rok.

Innych wniosków nie było'

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmrany budzetu na 2010 rok.
Uwas do treści uchwałv nie bvto.
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Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych.

Ad 7. Sprawozdanie Burmistrza ojego pracy między sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj .
Powiedział m.in.
Informacja zawieraokres od 27 maja 2010 r. do 30 czerwca 2010r.
W tym okresie w kazdą środę przyjętych zostało 26 interesantów,
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne _ przydział' i zamiarta, zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego' praca' pomoc społeczna, napraw chodników, wycinka drzew,
umorzenia podatków, pomo c w or ganizacjt Żłobka, skarga na Str aŻ Miej ską.
W tym okresie uczestniczyłem w:

- spotkaniu zPrczesemwFos i GW
- spotkaniu z Wojewodą JolantąChełmińską
- spotkaniu ze Starostą Rawskim,

- spotkaniu w sprawie trasy E-8 - parametry
- 80 - lecia Klubu MAZOVIA
- spotkaniu w Spółce Rawskich Wodociągów i Kanalizacji - Rada budowy sprawie inwestycji wv 
ulicy Słowackiego,

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

Ad 8 . Interpelacje, zapytania.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska zabierając głos przedstawiła informacje w
sprawie:
- Życzeń Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej z okazji XX-lecia powstania samorządu
terytorialnego,
- podziękowania Biskup a I ózefa Zawitkowskiego za nadanlę t1tułu,,Honorowy obywatel
Miasta Rawa Mazowiecka,

v - podziękowania dla radnych t władz miasta od interesantki Beaty Rzeznickiej za pomoc
w otrzymaniu mieszkania socjalnego.

Jolanta Kosińska - Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu przedstawiła treść
wystąpienia do Marszałka Sejmu RP o przyspieszenie prac nad nowelizacjąustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz wprowadzeniu jak najszybszych mechanizmów identyfikacji nowych substancji
odurzających i skuteczne informowanie opinii publicznej o produktach szkodliwych dla zdrowia oraz
apel do rodziców w sprawie zwrócenia uwagi na dzieci odwiedzające sklep ze sptzedazątak zwanych
dopalaczy czyli środków pobudzających i odurzających o działantu zb|iŻonym do narkotyków.

Rada przyjęŁaprzez aklamacje przyjęłaproponowane wystąpienia do Marszałka Sejmu RP
orazrodziców.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakonczęnie obrad XLVIII Sesji Rady
Miasta.

Sesja trwała od godz. 14oo do 15 
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