
PRoToKoŁ
z obrad LII Sesji RadY Miasta

z dnia 22 września 2010 r.

SesjaRadyMiastaodbyłasięwsalikonferęncyjnejMiejskiegoDomu.Kultury.Uczestniczyło13
radnych, Burmistrz ńiu..u, ż'-ca Burmi,t,,i,śt.a,unit. Miasti, Naczelnicy Wydziałow Urzędu

Miasta' Kierownicy jednostek organ\zacyjnych Miast u ,,up,oś,"ni przedsiawicie'e zakLadów pracy i

organizacji i '

Nńobecni rani usprawiędliwieni.
1. Piotr KwaŚniak

",.h,T.1l??li,1l..Y3.xjł; 
iczącaRady Mias ta GrazynaDębska, ktora powi taŁa zaproszonych gości,

publicznoś ć orazwszystkich radnych.

Zgodniez listą obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformow ała, Żeradni otrzymali proponowany porządek.

Zwrócłłasięzzapytan\em,czysąuwagidoprzedt.oŻonegoporządkuobrad'
Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj zgłós\ł'wniosek o wprowadzenie do porządku puŃtów

illf#.#'i odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatow i sejmikow

woj ewoazt ich'ziządzonych na. dziefi 2 1 listopada 20 1 0 roku;
-,^iunuuchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu;. 1
Porządek obrad po naniesieniu dodatkjń* Ńi*rów w głosowaniu zostałprzyjętyjednogłośnie

łgto_'o*uło 12 radnych) w następującym brzmięniu:

il Ot*at.i. posiedzenia i stwierdzenie quorum'

f ,Przyjęcie porządku obrad.
l. r''yji"i" protokołu zpoprzedniej Sesji.

4' Uchwalenie studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawa Mazowiecka'
5.Zbycieni...t'o,nościstanowiącejwłasnośómiastaRawaMazowiecka.
6,Zatwierdzenieprojektupodnazwąp.g'u*RozwojowySzkołyPodstawowejNr2

,'Moja szkoła - moje miasto . T9j *łui,'' *'"ryTl Piioryetu IX, PododdziaŁ9,I.2

Programu op.,u"yjn.go Kapita'ł Ludzki f007 _20t3,

7 ' Zmi-anauchwaty w sprawie zaciągnięc\a kredytu.

8. Zmiana budzetu Miasta na 2010 rok'

9. Utworzenia odrębnych obwodo* gio,o*ania w wyborach do rad gmin, rad powiatow i

sej mików woi&ot'k ich zarządzonych na dzien2 1 listopada 20 1 0 roku.

10. Sprawo zdanieńurmistrza o jego pracy między sesjami.

1 l . lnterpel acje, zapyĄania.
12. Zakonczenie obrad'

Ad 3. Prryjęcie protokolu z poprzedniej Sesji.

:#tł''-:ffi ,u*u zostil przyjętyw głosowaniu większoŚcią głosow. Głosowało 1 2 radnych,

za- 9,wstrzymujących - 3.
- LII Sesji naovfiias tazostałprzyjętyw głosowaniu jednogłośnie. Głosował'o I2 radnych.



Ad. 4. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka.

Temat refęrował Andrzej Bargieła _ projektant.
Powiedział m.in.
opracowanie projektu STUDIUM (III edycja) jest wyrazemrcalizacji Uchwały Nr XIV/339/10
z dnia l0 marca 20|0r o przystąpieniu do sporządzania zmiarty studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania ptzestrzemego miasta Rawa Mazowiecka, przyjętego Uchwałą
Nr XXXVI 1288109 Rady Miasta Rawa Mazowieck a z dnia 24 czerwca 2009r w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzertlego miasta Rawa
Mazowiecka.
Głównym celem sporządzenia III edycji studium byłazmiana granic miasta Rawa Mazowieckaz
powiększeniem obszaru o fragment wsi Boguszyce. Przepis art. 9 ust. 3 ustawy z dniaf7 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, że STUDIUM sporządza się
dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. ZpowyŻszego wynika obowią7ek wskazujący
na konieczność ponownego uchwalenia STUDIUM w nowych granicach administracyjnych
miasta.
Jednocześnie opierając się na opracowanej ,,Ana|izie zasadności przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzettnego miasta Rawy Mazowieckiej" - listopad
2009r. stwierdzono konieczność dokonanianieznacznych korekt treści studium, umozliwiających
rea|tzację zakwalifikowanych wniosków o zmianę planu miejscowego.
Proj ekt STUDIUM podlegał procesowi opiniowania i uzgadni artia z właściwymi organami
administracji państwowej i samorządowej oraz zostil' wyłożony do publicznego wglądu.
Przeprowadzono dyskusję publicznąi zebrano uwagi do projektu STUDIUM.
W okresie v'ryŁoŻeniaprojektu studium do publicznego wglądu orazw terminie składania uwag
wpłynęło jedno pismo. Po analizie treści studium stwierdzono, ie zamierzenia inwestycyjne osoby
zainteresowanej będąmogły być realizowane po sporządzeniuzmiany planu miejscowego zgodnego z
ustaleniami projektu studium. W związku zpovtyŻszym orazw nawiązaniu do przepisów Art. 11. pkt
12 Ustawy zdnia2l marcaf003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrtym nie przedstawia
się nie uwzględnionych uwag do rozstrzygnięcia Radzie Miasta Rawa Mazowiecka.
Projekt studium podlegał jednoczesnym procedurom sporządzenia studium przewidzianvm przepisami
ustawy zdniaLT marca2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurom
strategicznej oceny na środowisko przewidzianymprzepisami Ustawy z dnia3 pażdziernika 2008r o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr I99 poz. 1227). Projekt dokumentu podlegał
opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych organów otaz zapewniono udział społeczeństwa w
sporządzeniu dokumęntu.

W związku z przepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia3 paŹdziernika 2008 r' o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie' udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 12f7) na|eŻy stwierdzió co następuje:
1) studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzettrtego m. Rawa Mazowiecka, jako

dokument końcowy' nie podlegała wariantowaniu w zakresie proponowanych końcowych ustaleń;
2) w treści studium zostaŁy uwzględnione:

- ustalenia zaularte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie właściwych organów,
- w trakcie procesu wyłożenia projektu studium wraz Z prognozą wpł}r,vu na środowisko do
publicznego wglądu, wpłynęła jedna uwaga o intencji zgodnej ztreściąstudium co na|eŻało uznać
Zuwagę uwzględnioną

- zuwagi na położenie obszaru zmiany planu nie przeprowadzono postępowania dotyczącego
trans grani c znę go o ddziaływ ani a na środo wi sko,



- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków rca|izacji
postanowień dokumentu zostały zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.

Zuwagt na powyższe jest uzasadnione podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i
kieruŃów zago spo daro wania ptzestr zetvle go mi asta Rawa Mazowie cka.

Radny Michał Sowik zv,roclł' uwagę na planowanie za|<ł'adów handlowo - usługowych na osiedlach
mieszkaniowych. Zdariem radnego osiedla mieszkaniowe winny być wyŁączonę zroŻnęgo rodzaju
zakładow. Doświadczenie pokazĄe, Że te zakJady są problemem dla mieszkańców z uwagi na hałas
czy zanieczyszczenia.

Projektant odpowiadając wyjaśniał', ie optacowanie projektu studium uwarunkowań i kieruŃów
zagospodarowania przestrzenrtego miasta Rawa Mazowiecka odbywa się zgodnie z wszelkimi
przepisami prawa (o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrrym , procedury strategicznej oceny
na środowisko przewidzianym przepisami Ustawy z dnia3 paŹdziernika 2008r o udostępnianiu
informacji o Środowisku i jego ochronie, udzial'e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko).

- opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska. przewodnic:ząca komisji.
Komisja Komunalna analizowałaprzedłoŻony projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzenrlego miasta Rawa Mazowiecka.
Komisja zaopiniowała pozytywnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzerrtego miasta Rawa
Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów . Głosowało |2 radnych, za 71,
wstrzymujący - l

Ad 5. Zbycie nieruchomości stanowiącej własność miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek..
Powiedziała m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest sprzedaŻ nieruchomości miejskiej, położonej w obrębie 4
miasta Rawa Mazowieckaprzy Placu Piłsudskiego 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działkanr 164 o pow.0,0450 ha.
Przedmiotowa działkajest zbędna na potrzeby miasta a sprzedai przyczyni się do jej
uporządkow ania, a takŻe pt awidłowe go zago spodarowania zgodnie z p|anem
zagospodarowania przestrzennego miasta, zktórego wynika, ie obszar ten przeznaczony jest
pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Zgodnie z art. |8 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a,, ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. |55I zpóżn. zm.) do vtyłącznej kompetencji organu stanowiącego
gminy na|eŻy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przek'raczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących m'in. zasad nabywania, zbywaniai obciĘania
nieruchomości.



/"1

Radny Michał Sowik zwrócił uwagę , ii w sprzedawanej nieruchomości zamieszkują
lokatorzy. Jaką maja gwarancję, Że ntę stracą mieszkań'

Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Bogumiła Sitarek. odpowiadając, wyjaśniała,Że w umowie
sprzedaŻy jest zabezpieczenie dla lokatorów. Nabyr'vca kupuje wraz z lokatorami.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska. przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna analizowałaprzedłoŻony projektuchwaływsprawie sptzedaŻy nieruchomości
miejskiej, położonej przy Placu Piłsudskiego 8.
Komisja zaopiniowałapozytywnie zbycie nieruchomości stanowiącej własność miasta Rawa
Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zby cia nieruchomo ści stanowi ącej własno ść miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 6. Zatwierdzenie projektu pod naz}NąProgram Rozwojowy Szkoty Podstawowej Nr 2
,,Moja szkoła - moje miasto - mój wybór'' w ramach Priorytetu IX' Pododdział9.1,.2
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 _2013.

Temat referowała Jolanta Kosińska _ Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziała m.in.
Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej,ktorzy
mająproblemy w nauce oraz do uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wczesna dtagnozaniepowodzeń w nauce i wywołujących je zaburzenprowadzi do ich
ogtaniczenia lub całkowitego wyeliminowania. Dlatego w projekcie został' połozony duzy
nacisk na indywidualnąpracę zuczniem z dysfunkcjami. Szkoła jako placówka oświatowa,
powinna zapewnió dzieciom bogatąofertę zajęć stymulujących ich rozwój, a|etakŻe pomóc
dzieciom, które majątrudności w nauce w celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych.
W związku zpowyŻszym w ramach projektu proponujemy szerokąofertę zajęć dodatkowych,

. które wspieraj ąrozwój kluczowych umiejętności zgodnie z zaleceniem Parlamentu
Europejskiego i Rady zdnia 18 grudnia 2006 (2006D62lwV) niezbędnych w dalszych
etapach edukacji.
Za ce| ogólny wnioskodawca postawił sobie wyrównywanie szans edukacyjnych,
zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podnoszeniejakości
procesu kształcenia, ZaŁoŻenia projektu wspierają istniejące w szkole programy i odpowiadają
potrzebom dydaktyczno-wychow aw czym szkoły.
Celami szczegółowymi projektu są
.Wyrównanie dysproporcj i edukacyj nych,
-Zdobycie umiejętności poprawnego czytania i pisania w języku ojczystym,
-Zdobycie umiejętności porozumiewania się w języku obcym,
-Zmtanapostawy wobec trudności i niepowodzeń szkolnych,
-Wzrost motywacji do uczenia się,
-Wzrost umiejętności stosowania ICT,
-Podniesięnie poziomu Samooceny i zwiększenie zaangazowania w naukę,
-Podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich,
-Wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów,



-Umozliwienie lepszego startu poptzez poznanie własnych zdolności i przedsiębiorczości.
Cele projektu sązgodnę Zprogramem rozwoju szkoły, kompetencjami kluczowymi, celami
strategicznymi, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, kraju (I{SRO)' regionu (Strategia
Rozwoju WojewództwaŁódzktego na lata2007-2020), miasta (Strategia Rozwoju Miasta
Rawa Mazowieck a 2008 -20I 3).

Wniosków ani opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zatwterdzenia projektu pod nazwąProgram Rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2
,,Moja szkoła - moje miasto _ mój wybór'' w ramach Priorytetu IX, Pododdział 9 '|.2
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 _f0I3'

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

Ad 7. Zmiana uchwaĘ w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Przedstawiony projekt uchwały dotyczy zmniejszenia kwoty planowanego kredytu bankowego w
2010 roku narea|izację budowy krytej pływalni wtaz ze sńucznym lodowiskiem, zmniejsza się
kwotę kredytu o 2.900.000 zł.. w porównaniu z kwotąokreślonąw uchwale budzetowej w styczniu
2010 roku.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedł'oŻonego projekt uchwały dotyczącego zmiany uchwały w sprawie
zacirynięcia kredytu zaopiniowała pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przęwodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

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

Ad 8. Zmiana budżetu Miasta na 2010 rok.

Temat referowała Pani Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta'
Powiedziała m.in.
I' Zmtany w planie dochodów'
I.Dział.600,
- zmniejsza się o 82 zł. kwotę wysokość planowanej dotacji celowej zbudŻetu państwa na
realizacjęzadaniadrogowego dotyczącego kontynuacji budowy drogv,nazzkana|izacją
deszczowąw osiedlu Tatar, zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych w latach 2008 _ 2011,, tj. do wysokości zgodnej jak w decyzji
finansowej.



Z.Dział 801.
- wprowadza się do budzetu miasta dochody w kwocie 49.988 zł. ztfililu dotacji zbudietu
Unii Europejskiej i budzetu państwa narea|tzację projektu unijnego w Szkole Podstawowej
Nr 4 zgodnie z zawartąumowa. Szkołąuzyskała powyŻsządotacjęnarca|tzację projektu
,,Jubileuszo wy zawrót głolvy'''
- zwiększa się o kwotę 100.000 zł. wielkość planowanej dotacji z Gminy Rawa Mazowiecka
na pokrycie części kosztów nauki w szkołach i opieki przedszkolnej w miejskich
placówkach, dzieci załnteszkałych na terenie sąsiedniej gminy.

I' Zmtany w planie wydatków.
1. Dział 600.
- rozdział.60016 dokonuje się następujących zm|an..

. Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą zmniejszenia o kwotę 40.000 zł..
planowanych wydatków na budowę miejsc parkingowych przy ul. Niepodległości,
zadarie zakonczone za kwotę nizsząniŻ planowana w uchwale budzetowej'

2,Dział'750.
- zwiększa się o kwotę 10.000 zł. planowane wydatki bteŻące niezbędne na dział.a|nośó Rady
Miasta w następnych miesiącach roku. Zwiększenie potrzeb w tym rozdzia|ę wynika m.in. ze
zwiększonych wydatków poniesionych w br., w porównaniu z rokiem ubiegłym na
organizację jubileuszu 20 - lecia samorządu lokalnego.
3. Dział 801.
- rozdział.80104 - dokonuje się przesunięcia kwoty 40.000 zł.. oszczędności uzyskanych na
robotach inwestycyjnych prze rozbudowie budynku Przedszkola Nr 5 i przenosi się te środki
na zwiększenie wydatków niezbędnych na dokończenie prac przy zagospodarowaniu terenu
wokół budynków tego przedszko|a'
- zwiększa się o kwotę 20.000 zł. planowane wydatki bieŻące niezbędne na pokrycie potrzeb
związanych z vtypt'atą naleznych świadczeń na rzecz emerytowanych nauczycieli szkół i
przedszkoli miej skich,
- zwiększa się o kwotę 70.000 zł. planowane wydatki bteŻące dla SP Nr 2 z przeznaczeniem
tych środków na rea|izację w br. projektu unijnego Pt. ,,Moja szkoła- moje miasto- mój
wybór'' . Projekt ten uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego, natomiast środki na jego
rea|izację zostaną przekazane na początku następnego roku budzetowego' Szkoła natomiast
będzie rca|izowac ten projekt w roku szkolnym 201012011. Srodki zbudŻetu miasta w kwocie
70.000 zł' zostanązrefundowane przezUruąd Marszałkowski w następnym roku,
- wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 49.988 zł. z tyfiilu dotacji z budietu
Unii Europejskiej i budzetu państwa na rea|izację projektu unijnego w Szkolę Podstawowej
Nr 4 zgodnie z zawartą umowa narealizację projektu ,,Jubileuszov,y zavnót głowy''.

Dztał'9f6.
- zmniejsza się o kwotę 2.900.000 zł. planowane wydatki na budowę krytej pływalni w br.
i zmniĄsza się w związku z tym planowaną kwotę kredytu bankowego na rea|izację tego
zadania. W związku z uzyskana indywidualną interpretacją podatkową Ministra Finansów
Miasto rea|izując tą inwestycję odlicza naliczony podatek VAT, co Znacznte zmniejsza
wysokoŚć nakładów finansowych niezbędnych na tą inwestycję, ponadto Burmistrz Miasta
zł'oŻył' w WFOSiGW wniosek o pozyskanie dotacji z Funduszu narea|tzację tego zadantaw
zakre sie j aki dotyczy montaŹu ur ządzeń ener goo szczędnych.



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 zm|any budzetu na 2010 rok.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu na 2010 rok'
Uwag do treŚci uchwały nie było.

Uchwała w głosowanlu został.a przyjęta jednogłośnie. Głosowało 72 radnych.

Ad 9. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików wojewódz|<lchzarządzonych na dzień 21 listopada2010 roku.

Temat referowała Jolanta Makowska - Sekretarz Miasta.
Powiedziała m.in.
Dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin' rad powiatów i sejmików województw,
zarządzonych na dzień 21 listopada2010 r,,tworzy się na terenie miasta Rawa Mazowiecka
odrębny obwód głosowania w Samodzielnym Publicznym Za|<ładzie opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej - Szpital im. Sw. Ducha:
- Numer obwodu - obwód nr 10'
- Granice obwodu - Samodzielny Publiczny Za|<ł'ad opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej -

Szpital im. Św. Ducha,
. Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej

w Rawię Mazowieckiej - Szpital im. Sw' Ducha ul. Warszawska 14.

Wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików wojewódzkichzarządzonych nadzięn 2l listopada 2010 roku.

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

Przybył na obrady radny Leszek Górecki.

Ad 10. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracy międry sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmi strz Eugeniusz Góraj .
Powiedział m.in.
Informacja Zaw|eta okres od 26 sierpnia 20|0r. do 22 września 20l0r.
W tym okresie w kazdą Środę przyjętych został.o 27 interesantów.
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne _ przydział. i zamian, zajęcie pasa
drogowego , ptaca, pomoc społeczna, umorzenia podatków' te|ewizja kablowa.
W tym okresie uczestniczyłem w:
- spotkaniu z J olanta Chełmińską Woj ewod a Łódzktm,
- sp otkaniu z Mar szałki em Woj ewó dztw a Ł ó dzkie go,
- spotkaniu z Starostą Rawskim,



- spotkanie z RadąBudowy inwestycji ,,Kr1.tej pływalni'',
- spotkaniu z Kuratorem oświaty wŁodz|
- spotkaniu zYice Dyrektorem Funduszu Europejskiego,
- dozynkach prezydenckich w Spale,
- rajdzie Rowerowym Miasta Rawa Mazowiecka,

- w spotkaniach z przedsiębiorcami ( m.in. MIRBUD, RMSM, TIWWAL, TABO' GERDEX,
BONETII, KINGSPAN )

Ad 1 1. Interpelacj e, zapytania.

PrzewodniczącaRady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść pisma ,,Fundacji Biuro
Projektów Lokalnych D ovaz producenta historycznego Pana Mariusza Mirowskiego w
sprawie objęcia przęz Radę Miasta Rawa Mazowiecka honorowym patronatem projektu
historycznego - produkcja i promocja filmu dokumęntalnego Pt. ,, Żołnterze Wolności''.

Rada przyjęł'apropozycję objęcia patronatem produkcję i promocję filmu dokumentalnego
Pt.,, Żołnterze Wolności''.

Radny Michał Sowik zwrocił' się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy prawdąjest, ze na
terenach oczyszczalni Ścieków _ które Miasto sprzedało będzie budowana BIOGAZOWINA.

Burmistrz odpowiadając, potwierdz1ł, Że Miasto sprzedało dziaŁkę o powierzchni około 3 ha w
Żydowicach ( tereny oczyszczalni ścieków) Firma która kupił a działkę moze ją zagospodarowaÓ
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennęgo oraz uzyskaniu wszelkie pozwoleń i uzgodnień.

Na sesji obecni są mieszkańcy wsi Żydomice oraz Konopnica,ktotzy reprezenĘą Komitet przeciw
budowię Biogazowni.
W ich imieniu gŁos zabrał.a Pani Krystyna Szewczyk.
Komitet domaga się zablokowania inwestycji. Winą obarczająmtedzy inni władze Miasta Rawa
Mazowiecka bo sprzedały teren pod biogazownię.
Uzasadniając twierdzi|i, Że po wybudowaniu biogazowi ludzie mieszkający w okolicach biogazowi
nie będą mogli norma|nie Żyć. To ich dorobek całego iycia - domy, warsztaty pracy czy ziemta
uprawna. Smród i fetor zbiogazownt zatruje ich zycie. Zmtana miejsca zamieszkania tez nie jest
realna bo nikt nie zechce kupić ich domów czy ziemi.Dlaczego nikt nie pomyŚlał o mieszkańcach.

Burmistrz Miasta odpowiadając jednoznacznie stwierdził, Że niejest stroną w tej sprawie. Miasto
sprzedało działkęw przetargu, która dla Miasta byłazbędna. Nie było Żadnych układów.
Pozwolenie na budowę nie wydaje Miasto.

Wiceburmistrz Miasta Wojciech Skoczek zabierając głos wyjaśniał, Żę dziaŁka został'a sprzedana
zgodnie ZpTawem, w przetargu ustnym, gdyŻtaki przetarg daje mozliwość uzyskania najlepszej
oferty.

Innych wniosków nie było.

Na tym puŃcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakończenie obrad LII Sesji Rady
Miasta.

Sesja trwała od godz. 14oo do I7.,
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