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PRoToKoŁ
z obrad L Sesji Rady Miasta

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konfęręncyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczęstniczyło 15

radnych, Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu
Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta ) Zaptoszeni przedstawicie|ę zaĘadów pracy i

organizacji.

obrady otworzyłaPrzewodni cząca Rady Miasta Grazyna Dębska' która powitała zaproszonych gości:
- Dariusza Klimczaka _ Vice MarczaŁka Województwa Łódzkiego
- Witolda Tomaszewskiego _ Z-caDyrektora Wydziału ZdrowiaUrzędu Marszałkowskiego
- Teresę Pietrzak _ PrzewodniczącąRady Powiatu Rawskiego,
- JozęfaMatysiaka _ Starostę Rawskiego
- Mariana Krzyczkowskiego _ Vice Starostę Powiatu Rawskiego
- Jarosława Kobierskie go Członka Zarządu Powiatu Pawskiego
- Annę Idzikowską_ Dyrektora SPZoZ w Rawię Mazowieckiej
- EugeniuszaGóraja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
- Woj ciecha Skoczka Z-ca Btrmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
publicznoś Ó oraz wszystkich radnych.

Zgo dnie z listą obecno ści stwie r dz1ła plawomocno ść obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowaŁa, Że radni otrzymali proponowany porządek.
Zwtóciła się z zapyĄaniem, czy są uwagi do przedłoŻonego porządku obrad.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych) w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
f . Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zpoptzedniej Sesji.
4. Informacja Starosty Rawskiego o sytuacji organizacyino-finansowej SPZOZ'
5. Przyjęcie regulaminu utrzymaniaczystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka
6. określenie wymagań jakie powinien spełniaó przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniu zezwolenia

na prowadzenię dział'alności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości orazopróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych'

7.|Jdzie\ęnie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
8. określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowiecka

oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych insty.tucji kultury
zalpółrocze 2010.

9. Informacj a o przebiegu wykonania budżetu miasta Rawa Mazowieckazalpółrocze 2010 roku.
I0. Zmiana budzetu Miasta na 2010 rok.
II. Zmiana Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.
12' Zmianauchwały w sprawie ptzyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.
13. Informacj ao przebiegurealizacji inwestycji w 2010 roku.
14. Informacja o organizacji roku szkolnego 20I0120II.
15. Sport w mieście.
16. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.
1 7. Interpel acje, zapytania.
18. Zakończenie obrad.
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad..
- XLIX Sesji Rady Miasta został'przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 4. Informacja Starosty Rawskiego o sytuacji organizaryjno-finansowej SPZOZ.

PrzewodniczącaRady Miasta GraŻyna Dębska zabierając głos poinformowała, ze temat tęn
jest wywołany pismem Starosty Rawskiego ( treść była przedstawiona na sesji 14 lipca).
obecna informacja Starosty Rawskiego maprzyb|tŻyc radnym temat _ s14uacji organizacyjno -
finansowej Szpitala.

Pierwszy zabrał' głos Józef Matysiak - Starosta Rawki
Starostwo Powiatowe od 12lat jest organem prowadzącym szpital. Starostwo Powiatowe nie
jest w stanie udźwtgnąć ctęŻaru prowadzenia tej placówki.
obecnie Szpital jest zadłuŻony na kwotę 16 milionów zł.
Powiat Rawski wcięzastanawia się nad najefektywniejsząformąjego oddłuzenia.
Po przeprowadzeniu przez zewnętrznąfirmę audytu powiat zdecydował przystąpić do programu
oddłużeniowego. Warunkiem jest przeksztil.cenie szpitalaw spółkę zudziałem powiatu albo
vtydzierŻawienie podmiotowi zewnętrznemu. Priorytetem jest kontynuacja usług medycznych i
wybudowanie nowego pawilonu szpitalnego, obecny budynek nie spełnia wymogów unijnych'
Wobec tej sytuacji Powiat ogłosił przetarg na wydzierzawienie szpitala zewnęttznemu podmiotowi.

Następnie gł'os zabrał' Eugeniusz Góraj Burmistrz Miasta.
Trudno sobie wyobrazić aby w mieście Rawa Mazowiecka nie było Szpitala. Na dzień dzisiejszy
placówka ta nie spełnia oczekiwń pacjentów. od 12lat Powiat zmaga się z tym problemem, lecz
sytuacja nie zmienia się. Po analizię pisma Starosty i konsultacjachzradnymi Burmistrzzłożzył
deklarację , Że jeŻeli nie zostanie wyłoniony dzierŻawca _ wynik przetargu będzie negatywny Miasto
Rawa Mazowiecka przejmie Szpital i będzie prowadził te placówkę.

W dyskusji głos zabierali:
Anna Idzikowska - Dyrektor Szpitala - zabierając głos potwierdziła informację Starosty Rawskiej
o sytuacji Szpitala i jego kondycji finansowej,

Dariusz Klimczak Vice Marszałek WojewództulaŁodzkiego - zabierając głos przedstawił politykę
zdrowotnąjaka prowadzi WojewódńwaŁódzkie, dodał, ze Miasto Rawa Mazowiecka nie jest
odosobnione w tych problemach. Problem opieki zdrowotnej stanowi duzy procent placówek w
województw łódzkim.

Witold Tomaszewskt - Z-ca Dyrektora Wydziału ZdrowiaUrzędu Marszałkowskiego zabierając głos
mówił o polityce zdrowotnej jaka prowadziUrząd Marszałkowski. Problem rawskiego Szpitala to nie
jedyna placówka ktorazmaga się z problemami finansowym czy lokalowymi.

Radny Włodzimierz Błędek zabierając głos pytał o aktualny starlzadłuienia Szpitala,

Jolanta Witczak Skarbnik Miasta Rawa Mazowiecka poprosiła aby Pani Dyrektor jasno określiła
wysokośó zadłuŻęnta Szpitala, a ponadto zapylałaczy sązobowiązania finansowe w stosunku do
pracowników.
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Radny Zbigniew Tuszyński zabterĄąc głos powiedział: dyskusję o sytuacji finansowej Szpitala
zaczę|iśmy od wysokości długu nie wskazuj ąc prryczyrljego powstania, odwazę się powiedzieć,
ze reforma Służby zdrowia była ż|e przygotow ana i z góry skazy w ała na porażkę.
Powody to zartiŻonę kontrakty medyczne czy teŻŻądartiapłacowe. Zgodził się z V-ce Marszałkiem,
że w dalszym ciągu nie ma instrumentu do kreowania polityki zdrowotnej, sątylko zapowiedzi'
Nalezy ważyĆ ostrożność przedwszelkimi decyzjami dotyczącym Szpitala. Podzielił zdanię
Burmistrza Miasta, Że decyzjamusi być wyważona a radni miasta szczególnie czujni.

Radna Barbara Grzywaczewska zabierając głos pytała, czy były rozmowy w Urzędzie
Marszałkowskim na temat kondycji finansowej Rawskiego Szpitala, oraz jego przejęciaptzez
Miasto.

Radny Bernard Sujka zabierając głos pytał czy były dokonane ekspertyzy w zakresie stanu
budynków Szpitala.

Radny Piotr Irla zabierĄąc głos pytał, czy SPZoZ prowadzi usługi komercyjne.

Starosta Rawski odpowiadając, poinformował, Że na gro pytańpadł.a juŻ odpowiedz w jego
wystąpieniu czy teŻ wystąpieniu Pani Dyrektor Szpitala.
odpowiadając potwierdził., Że do 15 września rozwiĘe się sprawa dzierŻawy i wtedy będziemy
mogli dyskutować w nowym warunkach.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj zabierając głos potwierdził swojądeklarację o przejęciu i
prowadzeniu S zpitala gdyby przetar g nie zo stał rozstrzy gnięty.

Ad 5. Prryjęcie regulaminu utrrymania crystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Tęmat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski.
Powiedział m.in.

Z dniem 12 czetwca2009 roku weszła w Życie ustawa o bateriach i akumulatorach na mocy'
której dokonano nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachpoprzez
rozszetzenie zakresu przedmiotowego delegacji ustawowej dla organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego do uchwalenia regulaminów utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy.
W związku zpowyŻszym zaszła konieczność przyjęciaprzez Radę Miasta Rawa Mazowiecka
nowego regulaminu uttzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka,
uwzględniającego wszelkie zmiarry dokonane ptzezustawodawcę od uchwalenia przezradę
poprzedniego regulaminu.
Zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, regulamin został'

zaopiniowany przęz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rawie Mazowieckiej _

opinia pozytywna bez uwag.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska- przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna ana|izowałaprzedł'oŻony projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
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Komisja zaopiniowała pozytyvtnie przedłoŻony regulamin utrzymania czystości i porządku na terente
miastaRawa Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Gtaiyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
przyjęcie regulaminu uttzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Uwag do treŚci uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjętajednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 6. Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uryskanie
zenvo|enia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróż.niania zbiorników bezodptywowych i transpońu
niecrystości ciekĘch.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski.
Powiedział m.in.
Ustawąz dnia23 styczeń f009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianamiw
organizacjt i podziale zadan administracji publicznej w województwie dokonano nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, między innymi w zakresie zmiany
organujednostki samotząduterytorialnego właściwego do określeniawymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się wydanie zezwo|enia na prowadzenie
działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiomików bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Tym samym
począwszy od dnia 1 sierpnia 2009t' organem uprawnionym do określęnia tych wymagań,
stały się organy stanowiące tych jednostek.
W związku zpowyiszym zaszła koniecznośó uregulowania tej problemaĘki w formie
uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
Przedstawione w projekcie przedmiotowej uchwały wymagania zostaty opracowane Z
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w
sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwo|enia.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska. przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna ana|izowałaprzedŁożony projekt uchwały w sprawie określenia wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoIenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Komisj a zaopiniowała pozytywn ie pr zedłoŻony proj ekt uchwały.

Innych wniosków nie było'
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zęzwo|ęnia na prowadzenie dziatalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróŻniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystoŚci ciekłych.

Uwag do treŚci uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.
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Ad 7. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m'in.
Burmistrz Miasta wnioskuje do Wysokiej Rady o wyrazenie zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 3.000 zł. zprzeznaczeniem tych środków na
pokrycie części kosztów związanych z aktryizacją osób bezrobotnych realizowanych na
rzeczmieszkańców naszego miasta przez Klub Pracy działający przy Powiatowym Urzędzie
Pracy w Rawie Mazowieckiej.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analrizie przedłoionego projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Rawskiego zaopiniowała pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

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

Ad 8. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa
Mazowiecka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych instytucji
kultury za I półrocze20|0.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m'in.
W związku z obowiązywaniem nowej ustawy o finansach publicznych uchwalonej 27.08.2009 roku,
na|eŻy przyjąÓ nowe uregulowania dotyczące zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu
Miasta za pierw sze półrocze.
obowią7ująca w tym zakresie uchwała Rady Miasta Rawa Mazowieckaz2006 roku, uchwalona na
podstawie ustawy o finansach publicznychz30'06.2005 roku przestała obowiązywać z chwi|ą
wejścia w Życie nowej ustawy.
Przygotowany projekt niniejszej uchwały określa formę oraz zah'res jaki zawieraćbędzie
corocznie przygotowywana przez Burmistrza Miasta dla Rady Miasta informacja o przebiegu
wykonania budzetu zapierwsze półrocze oraz informacjaprzed|<ładanaprzez samorządowe
instytucje kultury, zgodnie z art266 ustawy o finansach publicznych.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.
Komisja Budietu po analizie przedłoŻonego projekt uchwały w sprawie okręślenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowiecka oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Samorządowych instytucji kultury zalpółroczę2010 opiniuje
pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
określęnia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzętu Miasta Rawa Mazowiecka
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych instytucji kultury
zalpółtocze 20l0.
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Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Rawa Mazowieckaza I półrocze 2010
roku.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.

Budzet Miasta Rawa Mazowiecka w pierwszympółroczuzanknfl się po stronie dochodów kwotą
22,885,997zł,ktoru stanowi 45 %o rocznego planu w 2009 roku.
W analizowanym okresie 2009 roku struktura uzyskanych dochodów według waŻniejszychżródeł
przestawia się następuj ąco :
- subwencje ogólne zbudŻetupaństwa wykonane w I półroczu_ 5.256.736zł' co stanowi 62oń,
- dotacje celowe zbldŻętu państwa narea|izacjęzadań zleconych i własnych wykonane w I półroczu
na kwotę 2.9|7.606 zł' co stanowi 46,7 yo planu rocznego'

- udziały w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa wykonane w I półroczu - 5.265.05|zł
co stanowi w 40,4ońplanurocznego'
- dochody własne Miasta ztyilułu podatków i opłat lokalnych wykonane w I półroczy _ 5'151 .254'428zł
co stanowi zostały w 48,3%o planu rocznego'

- dochody z majątku stanowi kwota I'760.735 zł i wykonanezostały w 28ońp|anurocznego.
- dochody zbudŻetu Unii Europejskiej _ 585.I18 zł co stanowi 1I0 % planu rocznego'
Realizacja dochodów budzetu miasta przebtegaw sposób prawidłowy.

Wydatki budzetu Miasta Rawa Mazowiecka w pierwszympołroczu}}}9 roku zamknęły się
kwotą 23,554.I52zł'

W wydatkach ogółem wydatki bieiące to kwota |9.503,737zt',którastanowi 47Yowydatków ogółem
ponie siony ch w analizowanym okresie 2 0 0 9 roku.
Realizacja planu wydatków na poziomie 35oń ztego wydatki bieŻące na kwotę 20'219'656 zło co
stanowi 460ń planu rocznego oraz wydatki majątkowe - inwestycje na kwotę 3.334.496. zł ,która
stanowi 1 4%o planu rocznego.

W zakresie rea|izacjiwydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu kaŻdegoroku wykonywane
prace koncentrują się na przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej' a prace
wykonawcze i płatności za wykonane roboty następująw drugim półroczu roku bieżącego.

Rada Miastapo zapoznaniu sięzprzedłożonym informacjąw sprawie wykonania budzetu miasta
zalpółrocze 2010 nie wnosi uwag iptzyjętado wiadomości.

Ad 10. Zmiana budzetu Miasta na 2010 rok.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały dotyczy zmiany w uchwale budzetowej na20|0 rok w zakresie:

l. Zmiany w planie dochodów budżetu.
Dział' 700 - urealnia się plan dochodów w $ 097 na kwotę 20.000 zł. w zuliązku z uzyskaniem
dochodów w tej wysokości w pierwszym połroczu br., uzyskane dochody to wpłata z tytułu
zwrotu kaucj i mieszkaniowej.
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Dział926 _ wprowadza się do budzetu miasta środki w kwocie 15.000 zł. stanowiące:
- w $ 0920 i 0970 to środki pochodzące ze zwrotu przez RKS ,,Mazovia'' części dotacji
uzyskanej w 2009 roku, a niewydatkowanej na rea|izację zadan zleconych,
- w $ 2370 w kwocie 4,122 zł. to wpł'ata do budzetu nadwyżki środków obrotowych zakładu
budżetowego oSiR, wynikająca zroz|iczenia finansowego za2009 rok.

|I.Zmiany w planie wydatków

Dział,757 , rozdział 7 5704 - w związku z upływem roku zmniejsza się o kwotę 350.000 zł.
planowane wydatki zaręzerwowane na ewentualne spłatę ztyiiluporęczenia kredytu
zaciryniętego przez RTBS w BGK na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Dzia|853,rozdział.85333,jak co roku równieiiw roku bieżącym Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej zwróciŁa się z wnioskiem o drobnąpomoc finansowąze
strony wŁadz naszego miasta na wsparcie działa|ności Klubu Pracy działającego przy
Urzędzie Pracy.

Dział92|, rozdział _ zwiększa się o kwotę 31.000 zł. planowane wydatki w tym rozdzia|e
* ptzęznaczone zostanąjak co roku na zakup drobnych upominków dla dzieci, nauczycieli oraz

pozostałych pracowników szkół i przedszkoli z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Dział 926, rozdziaŁ 9260I _ obiekty sportowe :
- zwiększa się o kwotę 351.000 zł. środki własne budżetu miasta na budowę trybun i
ogrodzenia stadionu miejskiego w zwią7ku Z opracowanięm kosŹorysu i dokumentacjąna
modernizację obiektu' planowanądo wykonania jeszcze w roku bieŻącym'

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja Budietu po analizie przedt'oŻonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiar,;ry budzetu na 2010 rok.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmiany budzetu na 2010 rok.
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 11. Zmiana Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referował Piotr Kwaśniak - przewodniczący Komisji Statutowej.
Powiedział m.in.
Komisja Statutowa pracując nad zmianą Statutu zwrociła uwagę na niektóre paragrafy, które
w swym zapisie były nieaktualne. ostatniazmiana Statutu była dokonana w maju 2003 roku
uchwałąnr vlIl64l03.

Wniosków nie było.

Przęwodnicząca Rady Miasta Grtzyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie zmiany
Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.
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Uwag do treŚci uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad |2. Zmiana uchwaĘ w sprawie przyjęcia Strategii Rozrvoju Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału oświaty, Kulfury, Zdrowia i Sportu'
Powiedziała m.in.

Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka określa cele i kieruŃi rozwoju w różnych obszarach.
Zadaniami do przewidywanego wykonania jest podniesienie standardu infrastruktury kultury i infrastruktury
oświaty poprzezrea|izację projektów,'Szybciej' lepiej, skuteczniej _ rawska eoświata'' oraz ,,Kulturalna
Rawa - poprawa infrastruktury kulturalnej".
Przesłankądla podjęcia uchwały, stanowi fakt,iŻ w trakcie ubiegania się o dofinansowanie wlw zadan
zaszł.a konieczność załączenia do strategii planu finansowego uwzględniającego wkład środków
finansowychnarealizacjęzadan w podziale na budzet jednostki samorządu terytorialnego i środki Unii
Europejskiej.

Wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiłatręśÓ projektu uchwały dotyczącej zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 13. Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w 2010 roku.

Temat referował Paweł Piątkiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i
Integracj i Europej skiej.
Powiedział m.in.

INWESTYCJE DROGOWE
l.Budowa dróg gminnychv,łraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic orzeszkowej i
Sienkiewiczaw ra|nach programu pn.: 'Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011".

Jest to kontynuacja budowy dróg rozpoczętaw roku 2009. W roku bieŻącym na osiedlu Tatar
w ulicach Dąbrowskiej, orzeszkowej,Łączniku ulicy orzeszkowej, Dolnej, Sienkiewicza,
łączniku ulicy Sienkięwicza i Kochanowskiego wybudowano |,798 km dróg o nawierzchni z
mieszanek mineralno- bitumicznych i 1,573 km kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza,
orzęszkowej, Dąbrowskiej i Kochanowskiego.
Prace zostały rozpoczęte w m-cu marcu . Wykonawcąrobót jest firma ZUST z Rawy
Mazowieckiej Budowa dróg wrazz odwodnieniem została zakonczona' pozostało do
wykonania oznakowanie dróg. Wartość tegorocznych robót _ 2.22I.266,77 zł
Dzięki uczestnictwu miasta w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 _
20II na rca|izai1ęzadatia otrzymaliśmy dotację Wojewody Łódzkiego w wysokości -
1.062.7I7,66 zł .



2.opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda nask'rzyŻowaniu ul. Katowickiej t
Tomaszowskiej
W m-cu marcu podpisana zostałaumowa zftrmą,,STREET'' projekt ze Skierniewic na
wykonanie dokumentacji technicznej. Koszt opracowania _ 65.880 zł ,termin wykonania _
09 sierpnia 20I0r. Dokumentacjazostała opracowana. Wystąpiono Z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowę ronda.

3.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul. Katowickiej
W miesiącu czerwcu br. opracowanie dokumentacji zlecono firmie ',STREET'' projekt ze
Skierniewic. Kosf opracowania- 42.700 zł ,termin wykonania -30 września2lllr.

4.opracowanie dokumentacji technicznej budowy ściezki rowerowej na odcinku od ul.
Łowickiej do osiedla Zamkowa Wola
Realizacja zadarliauza|eŻniona jest od rozsttzygnięcia sporu z jednym z właścicie|i działek,
przęZ który przebiegaó ma ścieŻka. Na zadanie to przewidziane jest 40.000 zł.

5.Budowa witaczy na terenie miasta
W m-cu styczniu br. zawartazostała umowa zP. Zbigńewem Fabijańskim na wykonanie
ttzech sztuk witaczy zakwotę 6'000 zł.W terminie do 10.03.2010r.
W miesiącu lutym br. firma WRAMEX z Rawy Mazowieckiej, zgodnie zzawartąumową
zobowiązał'a się do montażu czterech sfuk witaczy przy drogach wjazdowych do miasta z
kierunków: od strony Skierniewic, Nowego Miasta, opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego
za kwotę 57 .340 zł. Montai witaczy wykonano w terminie do 15 maja. Koszt budowy _
63.385,50 zł'

6.Budowa ulicy Murarskiej
Po opracowaniu dokumentacji technicznej przez firmę PUH''ATRIPOL'' z Rawy
Mazowieckiej, miasto wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę drogi.
Na realizację tego zadaniaptzewtdziane jest 250.000 zł

7.opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu Skierniewicka
opracowanie dokumentacji zlecone będzie w II półroczubr' Na opracowanie przewidziano
kwotę 25.000 zł.

8'Budowa zatoki parkingowej w ul. Niepodległości
Przewiduje się przebudowę parkingów oraz chodnika wzdłużl ulicy po jej prawej stronie z
kostki betonowej o ł.ącznej powierzchni |09I,69 m2 (w tym powierzchnia chodników -
606,60 m2, powierzchnia parkingów - 485,09 m2)
W miesiącu lipcu rozstrzygnięty zostaŁprzetargnarea|izację tego zadania. Wykonawcąjest
firma ZUST Kazimierz StefańSki z Rawy Mazowieckiej. Koszt budowy zatokt
_ 148.716,7 8 zł ,termin zakonczenia robót - 27 sierpnia br. Prace zostały rozpoczęte.

INWESTYCJE oŚWIAToWE
l.Remont szatni dla potrzeb Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1
Umowa na wykonanie robót zawartazostała W m-cu styczniu br, zftrmąBUDREM z Rawy
Mazowieckiej z ttzymiesięcznym terminem realizacji prac. Remont polegał na adaptacji
częŚci piwnic budynku szkoły na szatnie dla potrzeb sali gimnastycznej.
Pracę zostały zakończone w m-cu maju. Wańość robót _ 267.044,78 zł
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2.Wykonanie placów zabaw dladzieciprzy SzkoŁach Podstawowych Nr 1,2 i 4,

realilowany"ń * ramach rządowego programu,,Radosna Szkoła''

Przetatgnirea|izację tego zadaniizósti rozstrzygnięty w miesiącu maju. Prace zostaŁy

rozpoczętew m-cu.ż.,ń"., obecnie trwająprace montażowe. Wykonawcąplaców zabaw jest

Kon,or"jur,' w składzie: firma ATA AII Trading Agency Sp,. ' o.o' z miejscowości

Jankowice i firma PUHM SoMICAR z Rawy Mazowieckiej' WartoŚó robót -397.390,60 zł

Termin wykonania _ puŹdziemik br. W zakres zadaniawchodzi budowa: ogrodzenia terenu

placu ,abivt,nawierzihni ztworzyw sztucznych, dostawa tmontaŻwządzei zabawowych na

terenie Szkół Podstawowych Nr I,f i 4'
Zadarierealizowane jesi w ramach rządowego plogramu,,Radosna Szkoła'' i na jego

rea\tzacjęmiasto otrzymał'o dotację w wysokoś ci fI9.3I7 zł,

1.Remont elewacji budynku wtaz zprzebudowąelewacji frontowej Przedszkolar.r f

Postępowanieprzetargówe zakoń.'ó,'o w m-cu lutym br. Wyłoniony wykonawca to firma

RAwoS GtzegorzZjchowiczz Rawy Mazowieckiej ,wartośó robót - 380.615,48 zł', prace

zostały rozpoczętew m-cu kwietniu itrwały 3 miesiące. Remont polegał na:
- dociepleniu ścian budynku i poddasza,
- dociepleniu stropodachu i pokrycie pap6
- wymianie drzwi zewnęttznych,
- w)T nianie okien,
- rozbiórce tarasu i budowie schodów wejściowych do budynku,
- odtworzeniu instalacj i odgromowej'
- przebudowie ogrodzenia bocznego i frontowego,
- przebudowie parkingu i chodnika,
- ukształtowaniu terenu i placu zabaw,
- rozbiórce budynku gospodarczego
W trakcie rea|iźacjińuot stwierdzono zły stan techniczny obróbek blacharskich i

fragmentów pokrycia dachu , stąd zaszła koniczność zlecenia wykonania robót zamiennych

i dodatkowych _ wartoŚó tych robót _ 19'880,25 zł'

ŁącznawartoŚó prac remontowych - 400,495,73 zł'

2.Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5

W roku bieżącym realizowany był II etap przebudowy budyŃu Przedszkola -

segmenty g ic' Prace zostały zakonczone'i odebrane. Po przebudowie uzyskano 5 sal do

,łięe *,- z komunikacjąi śanitariatarrio powierzchni użytkowej - 5I7,03m2 i powierzcŁlni

'uu.'ao*y - 6I4,94m2. Miasto uzyskało pozwolenia na uzytkowanie tego obiektu.

Na dokońc zetie przebudowy Przedszkol aprzewtdziano kwotę 1.500.000 zł

3.Zagospodarowanie terenu wokół Przędszkola Nr 5

rrojJkt zagospodarowania terenu opracowała Pracownia Architektury Krajobrazu

,,sta.Rpcrui ze Skierniewic zakwotę 16.000 zł. Postępowanie przetargowe, wyłaniające

wykonawc ęrozstrzygnięto w --",, -uj., br. Wykonawcązostało Konsorcjum : - Firma EDEN

Piojektowanie iurzidzanie Terenów Zielonych z Piotrkowa Trybunalskiego i Firma

Usługowo-Budowlana tech.bud Jacek Ciapńaz miejscowości Biała za kwotę 335'682,24 zł'

Zagispodarowanie terenu polegaó będzie na wykonaniu:
- elementów małej architektury - 2 p|ace zabaw,
- murku oporowego -1,L28 mZ
- Sceny widowiskowej zewnętrznej _ 54,818 m2,
- odwodnienia terenu - f0,6 m
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- nawodnienia terenu -2400 m,
- nawierzchni utwardzonych - 186,7 m2
- nasadzeń drzew i krzewów _ 1 188 szt.
- obsadzęniu kwietników roślinami cebulkowymi _ 1 |59 szt.
- trawników _ 0,372ha
Prace zostały rozpoczęte z początkiem czetwca i potrwają 3 miesiące.

INWESTYCJE KULTURY FIZYCZNEJ
1.Budowa krytej pływalni wraz ze sńucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej
obecnię trwająprace przy wznoszeniu konstrukcji pływalni i lodowiska, ponadto prowadzone
sąprace instalacyjne_przyłącze sieci kana|izacjisanitarnej i deszczowej orazpracedrogowe
ulicy Dolnej. Na realizację budowy pływalni przewidziano w roku bieżącym 15.500.000 zł.
Do okresu zimowego planuje się zakończyó konstrukcję żelbetowąbudynku, przykrycie
dachem, oraz zamknięcie obiektu i wykonanie instalacji centralnego og.'"*u..ia dla
umożliwienia wykonywania prac budowlanych wewnątrz obiektu w okresie zimowym.

2.Przebudowa trybun i ogrodzenia stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej
26.07.20|0r podpisana zostałaumowa z firmąBUDREM na wykonanie remontu ogrodzenia,
wykonanie utwardzenia terenu wokół boiska, montaztoalety przenośnej orazwiat d|a
zawodników rezerwowych za kwot ę 7 05 .4l7 ,|8 zł _ termin wykonania prac _ 29
pażdziemtka}}l}r. ponadto wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę na
przebudowę trybun stadionu wIaz z budową szczelnego zbiornika na nieczystoŚci ciekłe dla
potrzeb instalowanej toalety. Na realizację tego etapu ogłoszono ptzetargz terminem otwarcia
ofert - f7.08,2010r. Na realizację tego zadaniamiasto otrzymało dotację w wysokości
l.000.000 zł

3.Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy stadionu miejskiego
Plan- 50.000 zł
Wykonanie- 105 zł
Dokumentacja została opracowan a przez Pracownię Projektową ,'ARCHIVISIoN'' ze
Skierniewic za kwotę 30.000 zł'

INWESTYCJE KULTURY
Na rok bieżzący planowany jest generalny remont górnej częścibaszty zamkowej wraz z
pokryciem dachu. W dniu 09.08.br miało nastąpić rozstrzygnięcie postępowania
przetargowego na wykonanie remontu baszty, Nie wpłynęł'aiadnaoferta. Przetargogłoszono
ponownie.- otwarcie ofert - 25.08.br.

Rada przyjęła do wiadomości przedłoŻoną informacje o przebie gurea|izacji inwestycji w
2010 roku.

Ad 14. Informacja o organizacji roku szkolnego ZltDt}Lll.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczęlnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowiai Sportu'
Powiedziała min.

Komisja Kwalifikacyjna przy Przedszkolach Miejskich Nr 1,2, 3 w Rawie Mazowieckiej
zakwalifikowała do 22 oddziaŁów i przyjęła 550 dzieci w tym 67 dzięci z Gminy Rawa
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Mazowiecka. Spośród dzieci zanieszkałych na terenie naszego Miasta wychowaniem
przedszkolnym objęte sąwszystkie 5-latki oraz75,4oń dzieci 3-4 letnich.

Nauka w przedszkolu w zakresie podstawy programowej jest bezpł'atna.
Jeżze|t dziecko korzysta z zywtenia rodzice lub opiekunowie ponosząty|ko koszty związane z

zakupem produktów (dzienna stąwka ż1łvieniowa) i przygotowaniem posiłków (optata stała).
odpłatnośó zapoby dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nrXXXl245l2000 Rady Miasta
z dnia 28 listopada}}})r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez
miasto Rawa Mazowieck a pr zedszko li publicznych.

1' opłata stała:
- 40 zł zapierwsze dziecko

2' D'i;; :. ł-T,#I:,l,x'#?, oo,,
W rawskich przedszkolach zatrudnionych są 104 osoby, w tym w prze|iczeniu na etaty I0I,7f

. 53 - nauczyciele w tym etatów - 50,72
l | - pielęgniarka
. 51 - administracjaiobsługa, wtym etatów 51

Zgodnie Zvmowązawartąpomiędzy Burmistrzem Miasta a Wójtem Gminy Rawa
Mazowiecka, Miasto przejęło do realizacji zadanie z zakręsu edukacji publicznej polegające na
prowadzeniu nauki i wychowania dzięci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na tęrenie Gminy
w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.
Gmina Rawa Mazowiecka i Gmina RzeczycazvtracająMiastu kosŹy wychowanie
przedszkolnego' które stanowią iloczyn |iczby dzieci przez planowane średnie wydatki
bieŻące ponoszone przez miasto'
Zarok szkolny 2009lf0|0 Gmina Rawa Mazowieckaptzekazał'a Miastu środki w wysokoŚci:
440 51| zł - przedszko|a,306 339 zł - szkoły'

W rawskich szkołach zatrudnionych jest 179 nauczycieli, w prze|iczeniu na etaty |86,42.
Z ogó|nej Ilczby nauczycieli zatrudniamy: 5 pedagogów szkolnych,9 nauczycieli świetlicy, 5
bibliotękarzy, 2 psychologów i logopedę.
Pracownicy administracji i obsługi _ 47,7Setatu.

INWESTYCJE I REMONTY

Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy szko|ach podstawo}Vych nt |,2 i 4,rea|izowanych
w ramach rządowego programu,,Radosna Szkoła'', remont elewacji budynku wrazz
przebudową elewacj i frontowej Przedszkol a nr 2,
rozbudowa i zagospodarowanię terenu wokół Przedszkola nr 3'

Rada przyjęła do wiadomości przedłoŻoną informacje o organizacji roku szkolnego 20I0l20|I.

Ad 15. Sport w mieście.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziała min.



W ostatnich latach w Rawie Mazowieckiej powstało szereg nowych obiektów sportowych. Z
obiektów sportowych korzysta w zarówno mł'odzieŻ szkolna jak i osoby dorosłe. Na
podstawie danych uzyskanych z oSiR oraz szkół' w Rawie Mazowieckiej mozna określić
liczbę osób korzystających z obiektów sportowych ( hale sportowe i sale gimnastyczne).
Srednia |ic,zba osób korzystających w ciągu roku kalendalzowego z hal sportowych i sal
gimnastycznych z uwzględnieniem zajęÓ w-f, oraz zajęć prowadzonychprzęz zorganizowane
grupy sportowe.
- Hala sportowa,,Milenium,, _ 56.9|2 osób
- Hala sportowa oSiR ,,Tatar, _ 49.280 osób
- Sala gimn. przy Szkole Podst. nr I - 54.432 osoby
- Sala gimn. przy Szkole Podst. Nr 2 - 40.672 osoby
Nie uwzględniono ilości osób korzystających z otwartych obiektów sportowych zewzględu
na ich ogólnądostępność około 12 godz.na dobę.
Hala sportowa ,,Milenium,' jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ( nie ma progów,
jest winda do podnoszęnia osób na wózkach, toalety i łazieŃi przystosowane dla osób
niepełnosprawnych)'Hala sportowa,,Tatar,, ma podjazdy z których mogąkorzystać osoby na
wózkach inwalidzkich. Pozostałe sale gimnastyczne nie sąprzystosowane dla osób
niepełnosprawnych.
oddanie do użytku w 2008 r boiska or|ikznacznie poprawiło warunki do uprawiania piłki
noznej. Zawody piłkarskie na,,orliku'' -ogąobywać się praktycznieprzez cały rok a
zatrudnienie koordynatora pozwoliło na udział' mt'odzieŻy ćwiczącej na ,'orliku'' w takich
zawodach sportowych jak np. .orlikowa Liga Mistrzów''.

W Rawie Mazowieckiej istnieje I7 otganizacji sportowych. Szkolenie rawskiej młodzieŻy
prowadzone jest w 16 otgantzacjach w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka
siatkowa, lekka atletyka' tenis stołowy, tenis ziemny,judo, karate, strzelanie sportowe. W
zajęciach spońowych bierze udział' około 623 dzięct z terenu Rawy Mazowieckiej' Miasto w
ramach współpracy wspiera finansowo sportowe or ganizacje pozarządowe.
W 2010 roku klub MLUKS ,,Dwójka'' otrzymał również wsparcie finansowe w kwocie
l0'500 zł na naukę pływania, która jest prowadzonanapływalni ,,Nawa'' w Skierniewicach.
Corocznie wspieramy w formie konkursu organizację wypoczyŃu letniego (obozy
sportowe- kwota 20.000 zł).
Wysokość środków przeznaczonych dla klubów sportowych w 2010 r wyniosła 460.000 zł.
Ponadto w Rawie Mazowieckiej są organizacje sportowe które nie otrzymujądotacji tylko
wsparcie,,okazjonalne'' np. zaklp nagród czy doflnansowanie udziałuw zawodach
sportowych o randze krajowej. Do tych organtzacjtna|eŻą: Klub Szachowy ',Caissa'', Klub
Wędkarstwa Sportowego ,'Rawa'', Koło Polskiego Związku Wędkarskiego,,Rawka''.

Zawodnicy rawskich klubów sportowych odnoszą |iczne sukcesy w zawodach wojewódzkich,
między wojewódzkich i ogólnopolskich.
Do najwazniejszych osiągnięć moŻnaza|iczyć, trzykrotne mistrzostwo Polski zawodniczki
MLUKS ,,Rawa,'Justyny Wiązek (trener Jarosław Wasiak) na dystansach 3000 m (biegi
przełajowe)' 2000 m (w hali ) i 3000 m w Mistrzostwach Polski Mł.odziczekw Zielonej
Górze - lipiec 2010. Justyna jest równiei brązowąmedalistkąMP na dystansie 1000 m.
Wychowanek klubu Kamil Budziejewski jest obecnie człoŃiem Kadry Polski w sztafecie
4x400
Spektakularnym zawodników MLUKS ,,Rawa'' osiągnięciem jest zdobycie 5 x zrzędu
Mi strzo stwa Woj ewód ztw a w sztafetowych bie gach przełaj owych
Do wyróiniających się przedstawicieli rawskiego sportu należąrówniei zawodniczki UKS
..Judo Rawa'' Mał'sorzata Buda obecnie studentka AWF w Warszawie medalistka Mistrzostw
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Polski Juniorek oraz Joanna Stankiewicz srebrna i brą7owa medalistka MP w latach 2007,
2009 i20I0. Trenerem dziewcząt jest Andrzej Babis.
W Mistrzostwach Polski Szkolnego Zwięku Sportowego medale zdobywają równieżt
tenisiści stołowi MLUKS ',Dwójka'' zawodnicy Zbigniewa

Bajana. W 2008 r Mistrzostwo Polski zdobyły: Paulina Stachecka i Diana Wrzosek, V
miejsce zaję|i Jakub Polański, Jakub Gierach i Jan Rochmiński. W 20|0 r w zorganizowanych
w Rawie Mistrzostwach Polski SZS zawodnicy,,Dwójki'' zdobyli srebrne (chłopcy) i
brązowe (dziewczęta) medale.
Do wyróżniających się należąrównież zawodnicy Rawskiego Klubu Karate,,KiokushiŃai''
Adrian Bajan i Daniel Gorgas medaliści zawodów ogólnopolskich obecnie próbujący sowich
sił również w walkach zawodowych. Trenerem karateków jest Marcin Kopózyński.

Rada przyjęła do wiadomości przedłozoną informacj e dotyczącawarunków do uprawiania
sportu w Rawie Mazowieckiej.

Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy między sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj .
Powiedział m.in'
Informacja zawieruokres od 15lipca 2010 r. do 25 sierpnia 2or0r.
W tym okresie Burmistrz przebywałna urlopie wypoczyŃowym (23 dniurlopu

wypoczynkowego).
W tym okresie w kuzdąśrodę przyjętychzostało 12 interesarrtów.
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne _ przydział i zamian' zajęcie pasa
drogowego ) praca, pomoc społeczna, umorzenia podatków, te|ewizjakablowa.
W tym okresie uczestniczyłem w

- spotkanie z Mar szałki em Woj ewó dzw a Ł odzki e go
- spotkanie z Starostą Rawskim
- spotkanie z RadąBudowy inwestycji,,Krytej pływalni''

- w spotkaniach z przedsiębiorcami ( m.in. MIRBUD, RMSM, DAKOTA, TABo, MIRBUB'
BONETII, KINGSPAN )

Ad 1 7. Interpelacj e, zapytania.

Radny Edward Mazurek poinformował radnych o sprawie Telewizji Kablowej Multimedia
oraz nowym operatorze.

Na tym punkcie PrzewodniczącaRady Miasta ogłosiła zakonczenie obrad L Sesji Rady
Miasta.

Sesja trwała od godz. 14oo do |7o,
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