
PRoToKoŁ
z obrad LIII Sesji Rady Miasta

z dnia 27 października 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło 14
radnych, Burmistrz Miasta' Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu
Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , zaptoszeni przedstawicięle zakładow pracy i
organizacji..
Nieobecni rani usprawiedliwieni.

1. Wojciech Kubicki

obrady otworzyła Przewodni cząca Rady Miasta GruŻyna Dębska, która powitała zaproszonych gości,
publicznoś c oraz wszystkich radnych.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocnoŚó obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, Że rudni otrzymali proponowany porządek.
Zwtoclła się z zapytaniem, czy są uwagi do przedłoionego porządku obrad'
Uwag do porządku obrad nie było.
Porządek obrad w głosowaniu został przyjętyjednogłośnie (głosowało 14 radnych) w następującym
brzmieniu:
l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2, Przyjęcie porządku obrad'
3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rar,,y Mazowieckiej, obszar

położony przy ulicy Jerozolimskiej i Łąkowej'
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego miasta Raorry Mazowieckiej, obszar

położony w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jeżowskiej i ogrodowej, Jeżowskiej,
Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zankowa Wola, Białej, Aleksandrówka,
Kolejowej i Łowickiej, Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej, Solidarności,
Tomaszowskiej' osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Księże Domki, Katowickiej
i Tatar.

6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzewtego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar połozony przy u|icy Księże Domki i zbiornika Tatar.

7.Przystryienie do sporuądzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Rawa
Mazowiecka(25).
Nabycie nieruchomości gruntowej' połoionej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Al. Konsty'tucji 3 Maja i ul. Reymonta.
Nadanie nMW ulicy.
Nadanie nazw drogom wewnętrznym.
Zmiana wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i vtządzeit
kana|izacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie
Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. w Rawie Mazowieckiej na |ata20|O-2OI4.

określenie szczegółowego sposobu konsultowaniaz otganizacjami pozarządovtymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia24 kwietnia2OO3 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów, aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących ich działa|ności statutowej.
okręślenie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej miasta Rawa Mazowiecka.
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
Zmiana budzetu Miasta na 2010 rok.
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20.

21.

l6. określenie stawek podatku od nieruchomości.
l7' określenie stawek podatku od środków transportowych.
1 8. Inform acj a doty cząca zasobów mieszkaniowych miasta Rawa Mazowiecka.
19. Informacja o stanie rea|izacji zadan oświatowych w Rawie Mazowieck iej za rok

szkolny 200912010.
Informacja o umowach cywilnych zawartychprzęzBurmistrza Miasta i jego jednostki
organizacyjne Miasta w II kwartale 2010 roku.
Informacja o umowach cywilnych zawartych przezBurmistrza Miasta i jego jednostki
organizacyjne Miasta w III kwartale 2010 roku.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o ana|izie oświadczeń majątkolvych .
Informacja Burmistrza Miasta o ana|izie oświadczeń majątkowych.
Informacja Wojewody Łodzkiego o analizię oświadczeńmajątkowych Przewodniczącej
Rady Miasta i BurmistrzaMiasta
Informacja nacze|nikaUrzędu Skarbowego w Skierniewicach na temat oświadczenia
majątkowego.

26.Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej na temat
oświadczeń maj ątkowych.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy
Interpelacj e, zapytanta.
Zakonczęnie obrad.

między sesjami.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obtad LI Sesji Rady Miastazostałprzyjęty w głosowaniu większościągłosów.
Głosowało l 4 radnych, za- 12, wstrzymuj ąc y ch _ 2.

Ad 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar położony przy ulicy Jerozolimskiej i Łąkowej.

Temat referował Andrzej Bargieła _ projektant.
Powiedział m.in.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzernego miasta Runoy
Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Jerozolimskiej i Łąkowej 1z+), zostałsporządzony w
wykonaniu Uchwały Nr XLI/3 |9109 zdnta25 listopada}O)9r. wsprawie przystąlienia do
sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasia Rao.,y
Mazowieckiej, obszar połozony przy u|. Jerozolimskiej i Łąkowej.
Głównym celem oplacowaniazmiany planu jest uwzględnienia wniosków inwestorów o zmianę
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art 17 ustawy z dnia27 marca2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennvm uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia:
- Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie MażowieckiJj,
- właściwych instytucji i urzędów określonych przepisami prawa.

.Kierunki rozwoju przestrzetulego na obszatzęopracowaniazmiany planu zostały określone w''Studium uwaruŃowań i kierunków zagospodarowania przestrzennógo miasta Rawa
Mazowiecka,, przyjętym UchwałąNr LII/382 l20|O Rady Miasta Rawa Mazowieck a z dniaf2
wrzęśnia 20Ib. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (III edycja).

22.
z ) .

24.

f5.

27.
28.
29.
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Dla obszaru opracowania ustalono jeden kierunek rozwoju przestrzewtego o definicji:
BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodziwtej z
usłu gami i zakładami pro dukcyj nymi ni euc i ążl iwymi.
W ustaleniach planu miejscowego zostały zręalizowane powyższe kierunki zagospodarowania
pr ze str zenne go p opt zez :
- utrzymanie dotychczasowego ptzęznaczenia terenu (usługi) zgodnego z ustaleniami STUDIUM,
- zastosowanie wskaźników zagospodarowantaprzestrzennego określonych w STUDIUM,
- Wznaczenie nowych warunków zagospodarowania w poszczególnych obszarach
nawiązuj ących do wniosków inwestorów.

Należy stwierdzić, Że takie rozwiryaniaprzyjęte w planie miejscowym są zgodne z
przyj ętymi kierunkami rozwoj u przestrzenrtego w STUDIUM.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegał wyłożeniu do
publicznego wglądu. W okresie v'ryt.oŻentaobejmującego okres jednego miesiąca orazw
terminie 14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmtany planu nie wpłynęły.
Ztyułu zmiany planu miejscowego nie wystąpiły inwestycje z zahesu infrastruktury technicznej,
które naleządo zadan własnych gminy. W związku ztymrczstrzygnięcia w tym zakresie nie podjęto.

Projekt zmtany planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom spotządzenia planu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dniaL7 marca2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym otM procedurom strategicznej oceny na środowisko przewidzianym
przepisami Ustawy z dnia 3 puździernika 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniana Środowisko.
Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściv\rych organów orazzapęwniono udział
społeczeństwa w sp orządzeniu dokumentu.
W związku Zprzęp|saffLi art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia3 puidziemika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U' Nr 199 poz.Iff7) na|eŻy stwierdzić co następuje:
I) zmianaplanu miejscowego, jako dokument końcowy będący przepisem prawa

miejscowego, nie podlegała wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń;
2) w zmianie planu zostały uwzględnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie właściwych organów,
- w trakcie procesu vtyłoŻenia projektu Zm|any planu miejscowe go v,ftaz z prognozą
wpływY na środowisko do publicznego wglądu, uwagi nie wpłynęły,

- zuwagi na położenie obszaru zmiany planu nie przeprowadzono postępowania
doty cząc e go trans gran iczne go o ddziaŁyw ani a na śro dowi sko,

- propozycj e dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu zostały za.warte w prognozie oddziaływaniana środowisko.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska. przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna ana|izowałaprzedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ranvy Mazowieckiej' obszar połozony przy u|tcy
Jerozolimskiej i Łąkowej.
Komisja zaopiniowałapozytywnie zmtanę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar połozony przy ulicy Jerozolimskiej i Łąkowej.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiłatreść projektu uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar połozony ptzy ulicy Jerozolimskiej i Łąkowej.



Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów . Głosowało 14 radnych, za |3,
wstrzymujący - 1

Ad 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar położony w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jeżowskiej i ogrodowej,
Jeżowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Białejo
Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej, Krakowskiej i Poludniowej, Słowackiego i Fawornej'
Solidarności, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej' Krakowskiej, Fawornej, Księże Domki,
Katowickiej i Tatar.

Temat referował Andrzej Bargieła - projektant.
Powiedział m.in.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej' obszary położone w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jeżowskiej
i ogrodowej, Jeżowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej tZamkowa Wola,
Białej, Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej, Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej,
Solidarności, Tomaszowskiej, osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Księze Domki,
Katowickiej iTatar, został. sporządzony w wykonaniu Uchwały Nr XLI/320/09 Rady Miasta Rawa
Mazowieckaz dnia 25 listopada2}}9r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniazm|any miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenrlego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic:
Skiemiewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jeżowskiej i ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i
Mszczonowskiej, Jerozolimskiej iZankowaWola' Białej, Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej'
Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej' SolidarnoŚci, Tomaszowskiej, osada Dolna
i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawomej, Księze Domki, Katowickiej i Tatar.
Celem spotządzenia zmiarry planu j est :
- uwzględnienie wniosków inwestorów o zmianę planu, zgodnych z politykąrozwoju przestrzennego

określoną w studium uwarunkowan i kieruŃów zagospodarowania przestrzennego,
- dostosowanie ustaleń planu miejscowego do wymogów ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzenrtym oraz innych ustaw prawa materialnego' a w tym zasad obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej' lokalnych standardów zagospodarowania oraz szczególnych waruŃów wynikających z
potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego I dóbr kultury.

-Kierunki rozwoju przestrzenrtego na obszatze opracowaniazmiarry planu zostały określone w
''Studium uwarunkowań i kieruŃów zagospodarowania przestrzewtego miasta Rawa Mazowiecka''
przyj ętym Uchwałą Nr LIIl382l20 1 0 Rady Miasta Rawa Mazowieck a z dnia 22 v,.rzęśnia 201 0r. w
sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenrtego miasta
Rawa Mazowiecka (III edycja). Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, określiły dla obszarów zmiany planu kierunki rozwoju o treści:

Nr
obszaru

Połozenie
obszaru w

reionie ulicy:
Kierunek rozwoju przestrzennego

l . l Skierniewickiej BP - obszary o dominującej formie zabudowy techniczno
produkcyjnej, składów i magazynow' obsługi komunikacji
s amo cho dowej i zap l e cza tę chniczne mototy zacji.
KSP - obszary obsłuei komunikacii samochodowei i zapleczy



technicznych motorvzaci i
t .2 Laskowej R 1 - Obszary rolniczej przestrzeni produkcyj nej .

BM4 - Obszary zabudowy zagrodowei.
1 .3 Pszenicznej BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zakŁadami
produkcvi nvmi nieuciazliwvmi.

t .4 Jezowskiej
i Ogrodowej

BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami t zakładamt
produkcvi nvmi nieuciążliwvmi.

1 .5 Jeżowskiej BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zakładami
produkcyi nymi nieuciązliwymi.

2.r Kazimtetza
Wielkiego i
Mszczonowskiej

BMz - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mie szkani owej wi e lorodzinnej z zabudowa mie szkaniową
jednorodzinną usługami i zakł.adami produkcyjnymi nie
nieuciażliwvmi.

2.2 Jerozolimskiej
i Zamkowa
Wola

BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zakł'adami
produkcyi nymi nieuciązliwymi.

Nr
obszaru

Połozenie
obszaru w

reionie ulicv:
Kierunęk rozwoj u przestrzenne go

3.1 Białej BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zakładami
produkcyj nymi nieuciążliwymi.
ZL - obszary leśne.
BP - obszary o dominującej formie zabudowy techniczno
produkcyj nej, składów t magazynów, obsługi komunikacj i
samo cho dowej i zaplecza technic zne motory zacj t.
KSP - obszary obsługi komunikacji samochodowej i zap|eczy
technicznych motoryzaci i.

. Ą
) . 2 Aleksandrówka BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i za]<ładami
produkcvi nvmi nieuciażliwvmi.

4.r Kolejowej i
Łowickiej

BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zakł'adamt
produkcvi nvmi nieuciazliwvmi.

4.2 Krakowskiej
i Południowei

U1 - obszary o dominującej formie zabudowy usługowej o
znaczeniu o o nadl o kalnvm.

4.3 Słowackiego i
Fawornej

BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami t zakładamt
produkcvi nymi nieuciązliwvmi.

4.4 Solidamości BMl - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej z usługami t zakładami produkcyjnymi
nieuciążliwymi'
U2 - obszary o dominującej formie zabudowy usługowej o
znaczeniu lokalnvm



BM2 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mie szkaniowej wiel orodzinnej z zabudowa mie szkaniową
jednorodzinną usługamt t zakładami produkcyjnymi nie
nieuciażliwvmi.

4.5 Tomaszowskiej BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzirrrrej z usługami i zakładami
produkcvi nvmi nieuciazliwvmi.

6.1 Osada Dolna
i Krakowskiej

BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zakł.adami
produkcvi nymi nieuciazliwvmi.

6.2 Krakowskiei BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zakł'adami
produkcyi nymi nięuciązliwymi.

8.1 Fawornej BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zakładami
produkcyi nymi nieuciążliwymi.

8.2 Ksieze Domki BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i za|<tadami
produkcvi nvmi nięuciazliwvmi.

8.3 Katowickiej i
Tatar

BP - obszary o dominującej formie zabudowy techniczno
produkcyj nej, składów t magazynów, obsługi komunikacj i
s am o cho do w ei t zaplecza te chnic zne motory zacii

W ustaleniach zmiany planu miejscowego zostały zręa|izowane povtyŻsze kierunki zagospodarowanla
pr ze stt zewte go p opr zezi
- utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu zgodnego z ustaleniami STUDIUM,
- zasto sowanie wskaŹników zago spodarowania pr zestrzenrte go określonyc h w S TUD IUM,
- Wznaczenie nowych warunków zagospodarowania w poszczególnych obszarach nawiązujących

do wniosków inwestorów.
Mając nawzg|ędzie zapisy studium w zakresie zasad interpretacji ustaleń STUDIUM,na|eŻy stwierdzió,
Że takte rozwiązanta przyjęte w planie miej scowym są zgodne z ustaleniami i przyj ętymi kierunkami
rozwoju przestrzennego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzenrtęgo wraz Zprognoząwpływu na środowisko'
podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w okresie 2I dni roboczych.
W okresię tym oraz w terminie 14 dni po upływie tego okresu wpłynęły trzy pisma zawierające uwagi
do projektu zmiany planu miejscowego. W terminie 7dni od daty ostatecznego składania uwag do
projektu planu miejscowego uwagi zostały rozpatrzone przez organ sporządzający plan miejscowy.

Celem sporządzenia planu miejscowego jest stworzenie nowego regulatora prawnego zagadnien
związanychzrea|izacjązagospodarowania obszarów przęznaczonych pod zabudowę, określonych
w zaktua|izowanym studium uwaruŃowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka.

Projekt planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom sporządzenia planu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia27 marca2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurom strategicznej oceny na środowisko
przewidzianym przepisami Ustawy z dnia3 paździemika 2008r o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie' ldzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach



")

oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu
właściwych organów orazzapewniono udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu.
W związku zprzepisarrli art' 55 ust. 3 Ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko na|eŻy stwięrdzić co następuje:
1) plan miejscowy, jako dokument końcowy będący przepisem prawa' nie podlegała

wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń;
2) w planie miejscowym zostały uwzględnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływaniana środowisko,
- opinie właściwych organów,
- w trakcie procesu Wł'oŻeniaprojektu planu miejscowego wraz zprognoządo
publicznego wglądu zgłoszono uwagi wyłącznie do rczwiązanptzestrzennych zmiarry
planu (nie wniesiono uwag do prognozy wpływu na środowisko) podlegające
rczstrzygntęciuprzez Radę Miasta Rawa Mazowiecka których omówienie nastąpiło w
części wstępnej uzasadnienia, a o rozstrzygnięciu stanowi załącznikNr 1 do uchwały,

- zuwagi na położenie obszaru planu nie przeprowadzono postępowania dotyczącego
transgranic zne go oddziaływania na środowi sko'

- propozycj e doĘczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realrtzacjt postanowień dokumentu zostały zawarte w prognozie oddziaływania na
środowisko.

Radny Michał Sowik zabierĄąc głos zwrócił uwagę, zeuchwał.ata jest niezgodna z uchwalonym
wcześniej Studium.
Po wyjaśnieniach projektanta Radny Michał Sowik wniósł o zapis swojej uwagi do protokołu'
Radny uważa w dalszym ciągu, Że lchwał'ajest niezgodna z uchwalonym Studium Zagospodarowania
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska. przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna ana|izowałaprzedłoiony projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania ptzestrzewtego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulic:
Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jeżowskiej i ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego
i Mszczonowskiej' Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Białej, Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej,
Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej' Solidarności, Tomaszowskiej, osada Dolna
i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Księze Domki, Katowickiej i Tatar

Komisja zaopiniowała pozytywnie zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulic: Skierniewickiej' Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej
i Ogrodowej, Jeiowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej tZamkowa Wola,
Białej, Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej, Krakowskiej i Południowej' Słowackiego i Fawornej,
Solidarności, Tomaszowskiej, osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Księze Domki,
Katowickiej i Tatar.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiłatreść, projektu uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar
położony w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jeżowskiej i ogrodowej, Jezowskiej,
Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej' Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Białej, Aleksandrówka,
Kolejowej i Łowickiej, Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej' Solidamości,
Tomaszowskiej, osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Księze Domki, Katowickiej
i Tatar.
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Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniuzostał'aprzyjętawiększościągłosów . Głosowało 14 radnych,za9,
wstrzymujących _ 5.

Ad 6. Prrystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszar położony prry ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar.

Temat referował Andrzej Bargieła _ projektant.
Powiedział m.in.
Zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia}8 |tpca2009r w sprawie utworzenia, ustalenia
granic, nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraznadanie niektórym
miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 120 poz. 1000), nastąpiła zmiana granic miasta Rawa
Mazowiecka z powiększeniem obszaru o fragment wsi Boguszyce z gminy Rawa Mazowiecka.
UchwałąNr Nr LII/382I20I0 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dniafL września2}I} r. zostało
zaktua|izowane ,'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesttzerrtego miasta
Rawa Mazowiecka'' w którym określono dla obszaru planu następujące kierunki rozwoju:
BM3 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
usłu g ami t zakładami pro dukcyj nymi ni euc i ąil iwymi,
Z - obszary zieleni ochronnej i nadwodnej,
Z(EK) - obszary zieleni (docelowo uż1tku ekologicznego),
ZL - obszary leśne,
ZPL - obszary parków leśnych,
W - obszary wód śródlądowych.
Jedno cze śnie przy gotowana zo stała,,Koncepcj a pro gramow o -przestrzenna odbudowy i
przebudowy zbiornika wodne go T atar,, - BH Janusz Tobolczyk _ 20 I 0r, której rczwtązania
akceptująkierunki rozwoju obszaru określonę w STUDIUM. Należy przyjąć, ze projekt planu
miejscowego sporządzony na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej nie będzie
naruszał ustaleń STUDIUM.
Sporządzenie planu miejscowego umozliwi sprawne przygotowanie inwestycji związanych z
przebudową zbiomika i zagospodarowaniem otoczenia zbiornika T atar.

Radny Piotr Kwaśniak zwrócił się z pytaniem czy zagospodarowanie przejętego zbiornika
Tatar będzie w ptzyszł'ości przeznaczony do rekreacji.

Radny Michał Sowik zwrócił. uwagę' aby w planie zagospodarowania przestrzennego na
osiedlach mieszkaniolvych nie projektować zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

usługami t zakadami produkcyj nymi nieuciążliwymi.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska. przewodnicząc^ komisji.
Komisja Komunalna ana\izowałaprzedłoŻony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzeni
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar połoŻoty przy

ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar.

Komisja zaopiniowała poz1tywnie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
ptzestrzenrlego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy u|icy Księze Domki i zbiornika Tatar.

Innych wniosków nie było.



Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Księze Domki i zbiomika Tatar.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większoŚciągłosów . Głosowało 14 radnych, za 13,
wstrzymujący _ 1.

Ad 7. Prrystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Rawa
Mazowiecka (25).

Temat referował Andrzej Bargieła - projektant.
Powiedział m.in.
W toku przygotowania inwestycji w zakresie sieci uzbrojenia obszaru miasta, stwierdzono
koniecznośÓ z|okalizowania projektowanych sieci infrastruktury technicznej (podziemnych)
między innymi w pasie terenu kolejki wąskotorowej. Budowa sieci podziemnych (wodociąg i
kanalizacja sanitarna) nie naruszy substancji zabytkowej kolejki - nasypu i torowiska.
obowiązujący plan miejscowy nie przewiduje możliwości realizacji sieci w pasie terenu
utrzymywanym jako pastwisko, wzdłuŻ torowiska kolejki orazwe wnętrzach terenów
zabudowy i terenach rolnych. Zmianaplanu będzie polegaó na korekcie $ 2, ust. 4,pkt3,
Uchwały Nr XXI/I 5912000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnta 30 marca 2000r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
Sporządzenie planu miejscowego umozliwi oszczędne i sprawne przygotowanie inwestycji
zw tązany ch z uzbr oj enlem terenó w nowej zabudo wy.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska. przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna ana|izowałaprzedŁoŻony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmlany miejscowego planu zagospodarowania miasta Rawa Mazowiecka
Komisja zaopiniowałapozytywnie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zago spodarowania przestr zenne go miasta Rawy Mazowieckiej .

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treśÓ projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenta zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Rawa
Mazowiecka

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów . Głosowało 14 radnych, za -|3,
wstrzymujący _ 1.

Ad 8. Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Reymonta.

Temat referowała Bogumiła Sitarek _ Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest nabycie nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o
numerach ewidencyjnych: 44716,44717 i 44719 o łącznej powierzchni 0,0592 ha, połozonych
w obrębie 4 miasta Rawa Mazowieckaprzy ulicy Reymonta i Alei Konstytucji 3 Maja'



Przedmiotowe działki na mocy postępowania prowadzonego ptzez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodę Łódzkiego zosta|y oddane właścicielom.
Zuwagi że nieruchomość ta stanowi integralną część terenów komunikacyjnych pasa
drogowego oraz parkingu koniecznym stał się ich wykup.
Mając na uwadze fakt, ti wartość nabywanej nieruchomości przekroczy kwotę 50 000 zł,
niezbędnym jest - stosownie do postanowień $ 6 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia} v',rześnia2009 r, w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka - vtyraienie
zgody pTzez Radę Miasta Rawa Mazowiecka na jej nabycie.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska- przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna ana|tzowałaprzedłoŻony projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomoŚci
gruntowej, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy A1. Konstytucji 3 Maja i ul. Reymonta.
Komisja Komunalna zaopiniowała poz1tywnie.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości gruntowej, połozonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Al. Konst1tucji 3 Maja
i ul. Reymonta.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 9. Nadanie nazrvy ulicy.

Temat referowała Bogumiła Sitarek _ Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.

Zgodnie z art' I8 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001 r. Nr l42, poz. I59I ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy
należy,,podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 2I marca
1985 r. o drogach publicznych, atakŻe wznoszenia pomników'' Przedmiotowa ulica obejmuje
geodezyjnie działkęnr 7,poł'oionąw obrębie nr 7 Miasta Rawa Mazowiecka i biegnie od
granic miasta do ul. Katowickiej. Działka ta będąca na podstawie decyzji Wojewody
Łódzkiego G.Iy.7228-294019| z dnia 7 czerwca I99| r. własnością Gminy Miasta Rawa
Mazowiecka, stanowi ogólnodostępną drogę, & W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego teren ten określono symbolem 7.6| KD tereny komunikacji - ulica
dojazdowa. Przedmiotowa ulica jest styczna do istniejącej ulicy Dolnej i stanowi jej naturalne
pr ze dłuienie, zatem o ptymal ne j est o znac zeni e j ej tą samą nazw ą.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Zbigniew Tusryński.
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Zbigniew Tuszyński zgłosił wniosek Komisji
aby wymienioną drogę nazwać.Ulica Górna'' a nie jak proponuje Burmistrz Miasta ,,Ulica Dolna''.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska poddała wniosek pod głosowanie.
Wniosek w głosowaniu został przyjęty większością głosów, głosowało 14 radnych , za _ 9,
wstrzymujących _ 5.
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Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
nadanianazry ulicy.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 10. Nadanie narw drogom wewnętrznym.

Temat referowała Bogumiła Sitarek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Tęrenami.
Powiedziała m.in.

Zgodniezart.18 ust.2 pkt 13 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001 r. Nr 142' poz. I59I ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy
nalezy,,podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dniaZ| marca
1985 r. o drogach publicznych, atakŻe wznoszenia pomników'' Nadanie naz.vqy drogom
wewnętrznym o numerach ewidencyjnych 753 i 769 połozonym w obrębie 7 miasta Rawa
Mazowiecka następuje na wniosek i zazgodąJHM DEVELOPMENT Sp. z o.o. _ właściciela
przedmiotowych działek'
Zaproponowane nazwy nawiązujądo charakteru okolicy, w związku ze znajdującymi się w
bliskim sąsiedztwie osiedlami domów jednorodzinnych z ulicami poetów i pisarzy polskich'
Nadanie nazw ulicom umozliwi oznaczenie numeracjąporządkowąpołozonych przy nich
budynkow i pozwoli na zachowanie przejrzystości w komunikacji nowego osiedla domków
jednorodzinnych.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Zbigniew Tusryński.
Komisja po analizie przedłoŻonego materiału zaopiniowat'a pozytywnie propozycje nadanianazw
drogom wewnętrznym.

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
nadania nazw drogom wewnętrznym.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 11. Zmianawieloletniego planu rozrvoju i modernizacji urządzeń wodociągowych iurządzefit
kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo.kanalizacyjnego Rawskie
Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2010-f014.

Temat referował Prezes Czesław Nierebiński - Prezes Rawskie Wodociągi tKana|izacja Sp. z o. o.
Powiedział m.in.
od uchwalenia w dniu 1 3 stycznia br. dotychczasowej wersji planu . .. zaistniały niŻej opisane
okoliczności uzasadniające koniecznośc wprowadzeniazmian w zakresie okresów rca|tzai1i
poszczegolnychzadanorzptzesunięć planowanych wydatków, co zostało przedstawione w

tabeli stanowiącej załącznik do planu.
W przypadku modernizacji oczyszcza|ni ścieków (pkt I 2) planowaliśmy rozsttzygnąć przetargi

podpisać umowę narea|izację w styczniubr,' Z powodu protestu i odwołaniaprzetargzostał.
rozstrzygnięty dopiero 5-go maja, a umowa z wykonawcązostał'apodpisana w dniu 17 maja. Z

tego powodu zaistniała konieczność przesunię cia znacznej części planowanych wydatków z roku

2010 na rok 201 1.
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W przypadku pozostałych dwóch głównych zadań wymienionych w pkt. I 1 i I 3, obejmujących
modernizację i rozbudowę sieci wod-kan zaistniały okoliczności uniemożliwiające ogłoszenie
przetargów w planowanych dotychczas terminach, a spowodowane przebudową drogi krajowej nr 8.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajolvych i Autostrad wykupiła część, działek, na których planowaliśmy
lokalizacje naszych sieci. Musieliśmy odczekać az do zaprojektowania przebudowy tej drogi celem
lokalizacji naszych sieci w wymaganej odległości odprzyszł'ej krawędzi jezdnl W tej sytuacji
pojawiły się działki, na których planujemy zloka|izowainasząsieć, nie ujęte w decyzji
środowiskowej. Konieczne jest róvtnieipozyskanie zgód właścicieli tych dziaŁek.Działania
GDDKiA spowodowały równieŻkonieczność zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ' W tej sytuacj i zmuszenij esteśmy przesunąó rozpoczęcie ich rea|izacj i na rok 20 1 1 .
Mimo piętrzących się trudności formalno-prawnych planujemy w ciągu najb|iższych tygodni ogłosió
przetar gt na r ea|izację kontraktów w trybie zaproj ekĘ i zbuduj .

Uchwalenie Zaproponowanych zmian umożliwi dostosowanie umowy o
dofinansowaniu Projektu z Funduszu Spójności i umowy poŻyczki z WFoSiGW w Łodzi.

Nowa wersja planu zawierańwnieŻ nowąpozycję V- Przebudowa sieci
- wodociągowej, kana|izacji sanitamej ikana|izacji deszczowej w obrębie ronda w

skrzyzowaniu ul. Tomaszowskiej i Katowickiej. Zap|anowana w roku 2011 kwota 310 000 zł
jest udziałem Spółki w przebudowywanych przezUrząd Miasta fragmentach sieci należących
do Spółki.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska- przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna ana|izowałaprzedłoŻony projekt uchwały w sprawie zmiarry wieloletniego planu
rozwoju i modernizacjiurządzeń wodociągowych iurządzefi kana|izacyjnych dla przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi iKana|izacja Sp.z o.o. w Rawie Mazowieckiej
nalata20l0-f014.

Komisja zaopiniowała pozytywnie zmianę wieloletniego planu rozwoju i modernizacjiurządzeń
wodociągolvych turządzen kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
Rawskie Wodociągi iKana|izacja Sp.z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata20|0-20l4.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany wielo letnie go planu rozwoj u i mo derniz acji urządzeń wo dociągowych i urządzeń
kana|izacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi iKana|izacja
Sp.z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata20l0-2014.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większościągłosów . Głosowało 14 radnych, za -I3,
wstrzymujący _ 1.

Ad 12. określenie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 lrwietnia2003 roku o
działalności porytku publicznego i o wolontariacie, projektów, aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Temat referował ZastępcaBurmistrza Miasta Wojciech Skoczek.
Powiedział m.in.
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organy administracji publicznej mogąprowadzió działalność w sferze zadafipublicznych we

*,iotp,u"y z oryanizicjami poLarząaówvmi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó

w zakresie pożytku publicznego.
W celu ustalenia zakresu i form tego współ działaniaustawodawca przepisem art.5 ust.3

ustawy z dnia24 kwietni a2O03 ,,ó d,iułu|ności pożytku publicznego i o wolontariacie,

nałoŻyłna organy stanowiące jednostek ,u-o.,ąd., terytorialnego kompetencje do uchwalenia

rocznego plogramu współpiary z organizacjamipozarządowymi orazz podmiotami, o

ktorych mowa w ań. 3 ust' 3. wymienionej ustawy.

Przedstawiony projekt niniejszego programu współpracy został' skonsultowany

i zaakceptowany przęz o,ginizaóje-pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność

w zakre sie pozyt..' publi czne g o La tzęcz mie szkńców Rawy Mazowieckiej .

Wniosków ani opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GrazynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie

określenia szczegołowego sposobu 
-konsuito*u.'iu 

z organizacjami poza17ądowymi i podmiotami

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego

i o wolontariacie, projektów' aktów prawa miejscowego w dziędzinach dotyczącychtchdziałalności

statutowej.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 13. Określenie trybu prac nad projektem uchwaĘ budżetowej miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.

Powiedziała m.in.
W związku z wejściem w Życienowej ustawy o finansach publicznych i zgodnie zart.234 tej ustawy

organ stanowiący jednostki samorządu terytórialnego określa w drodze uchwały tryb prac nad corocznie

przygotowanym projektem uchwały budzetowej na dany rok.

Projekt uchwały oństu tryb i terminy pracy naay uiaśta otazBurmistrza związane zprzygotowaniem i

procesowaniem projektu uchwały budzetowej orazmateriałów informacyjnych dołączonych do projektu

uchwały.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.

Komisja Budżetu po analizie przedł.oŻonego projeń uchrvały dotyczącego określenia trybu prac nad

projekiem uchwały budzetowój miasta Rawa Mazowiecka opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GrtzynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie

określenia try6u prac nad projektem uchwały budzetowej miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchńała w głosowaniu została przyjęta jednogłoŚnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 14. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.

Powiedziała m.in.
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Burmistrz Miasta wnioskuje do Wysokiej Rady o wyraienie zgodyna udzielęnie pomocyfinansowej dla Powiatu Rawskiegó w kwocie io.ooó zł, zprzeznaczeniemtych środków nazakup niezbędnego sprzętu do wyposazenia samochodu bojowego Komendy PowiatowejPaństwowej Strazy Poiarnej w Rawie Mazowieckiej.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.Komisja Budzetu po ana|izie przedłoŻonego projekt uchwały dotyózącego "ńzielenia 
pomocy finansowejdla Powiatu Rawskiego opiniuje pozytywnie.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie dzieleniapomocy finansowej dla powiatu Rawskieso.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu został,aptzyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 15. Zmiana budżetu Miasta na 2010 rok.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
PrzedłoŻony Wysokiej Radzie projekt zmiany budzetu Miasta na2O|1rok obejmuje:I.Przyjęte w projekcie uchwa.ły zmiany w plańe dochodów budżętu w 2010 roku wynikają wana|izy wykonania dochodów za okres III kwartałów br. i d,otycządostosowania planudochodów do ich przewidywanego wykonania, w następujących pozycjach:- 

-_

|.Dział 600.
- przyjmuje się do planu dochodów uzyskanądarowiznę w kwocie 15.000 zł. od,firmy, wzwiązkuzrea|izacjazad,aniadrogowego dotyczącego kontynuacji budowy drógwrazzkana|izacjądeszczowąw osiedlu'Tatar, zadania-rcilizowanego w ramach NarodowegoProgramu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 _ 20||,, .
2 ,Dz iał700.
- zwiększa się o kwotę 10.000 zł, p|anowane dochody z opłat za zarząd i uzytkowaniewieczyste.
- zwiększa się o kwotę 20.000 zł. dochody uzyskane z tfiułuwpłat Rawskiego TowarzystwaBudownictwa Społecznego.
3 .Dz i ał750 .
- zwiększa się o kwotę 10.000 zł. wpływy z tytułudochodów roinych w IJrzędzieMiasta.
4. Dział 756.
- zwiększa się o kwotę 20.000 zł' p|anowane wpływy z podatku od środków transportowychod osób prawnych,
- zwiększa się o kwotę 20.000 zŁ p|anowane dochody ztylułu zapłatyodsetek odnieterminowo wnoszonych podattów lokalnych.
5.Dział 852.
- zwiększa się o kwotę l5.000 zł' plano^wane dochody budzetu miasta ztytułuprowadzonej wUrzędzie i MOPS obsługi zadłuzęiiaz funduszu uri'*ntu"1nego. 

J Ę

Dział92|.
- zwiększa się o kwotę 15.000 zł. dochodyuzyskane zwpłatsponsorów w związku zorganizowanymi przez miasto imprezami kuituralnymi jla mieszkańców i sości.
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8.Dz iał926.
- zwiększasię o kwotę 1.000 zł. planowane dochody zwpŁat sponsorów w zwtązkuz
or ganizacj ą impr ez sp orto wo -rekre ac yj nyc h.

II. Przyjęte w projekcie uchwały Zmlany w planie wydatków budzetu w 2010 roku
wynikaj ą z niezbędnych potrzeb, w następuj ących pozycj ach :

1 '  Dz iał '754.
- przezrLacza się w planie wydatków kwotę 2.000 zł' na dofinansowanie dla Komendy
Policji w Rawie Mazowieckiej na zakup i przeszkolenie psa policyjnego.
- przęznacza się również kwotę 10.000 zł, na zakup wyposazenia samochodu bojowego
Komendy Powiatowej Straży PoŻar-rrcj w Rawie Mazowieckiej.
2. Dział'757,
- rozdziaŁ 75704 _ w zwiryku z upływem roku zmniejsza się o kwotę 200,000 zł.
planowane wydatki ztyttiuporęczenia dla RTBS w Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Dział 801'
- rozdział.80101 - na wniosek Dyrektora SP Nr f przenosi się kwotę 134'736 zł', ztego
rozdziału do działu 80 1 03 na zwtększenie wydatków na prowadzenię oddziałów zerowych
w tej szkole.
- rozdział 80104 _ zwiększa się o kwotę 30.000 zł. planowaną dotację dla niepublicznego
przedszkola prowadzonego na terenie miasta przęz osobę pry.watną. Z przeprowadzonej
ana\izy potrzeb wynika, ze do końca br. na ten cęl naleŻy zwiększyÓ wydatki o
wnioskowaną wysokoŚć.
- rozdział' 80110 _ na wniosek DyrektoraGtmnazjum Nr I zmniejsza się o kwotę 77.500 zł.
planowane wydatki na wynagrodzetiaw szkole. Zmniejszenie wydatków to oszczędności
wynikające ze zmniejszęnia|iczby oddziałów w szkole w roku szkolnym 20I0|20II.
4. DziaŁ85I,
- wnioskuję do Wysokiej Rady o zwiększenie o kwotę 10.000 zł. wydatków związanychz
prowadzeniem profi laktyki zdrowotnej na rzęcz mięszkanców naszego miasta.
5. Dział85f.
- przenosi sięzrozdziału 85215 - kwotę 20.000 zt. ztytułu oszczędności w planowanych
wydatkach na wypłatę dodatków mieszkaniovvych do działu900,tozdziału900I3 z
przeznaczęniem tych Środków na zwiększenie potrzeb finansowych na pokrycie kosztów
opieki i wyłapywania bezdomnych psów.
6.  Dz iaŁ92I '
- zwtększa się o kwotę 10.000 zŁ. p|anowane wydatki na rea|izację zadafi z zahesu kultury.

7.Dział.900.
- rozdział' 90013 obejmuje zwiększenie potrzeb finansowych na pokrycie kosztów opieki i
wyłapywania bezdomnych psów' kwota 20.000 zł.
- zwiększasię o kwotę 60.000 zł. planowane wydatki związane z gospodarkąwodno-ściekowąw
tym równiez wydatki na wypłatę odszkodowań.
8.Dział926,
. zwiększasię o kwotę 10.000 zł. planowane wydatki do końca rokuzwiązane Z prowadzeniem
zadań z za\<resu sportu i rekreacj i.

III' Zmiany w planie wydatków majątkowych.
1. Dział.750,

Zmniejsza się o kwotę 300.000 zł. planowane wydatki na wykonanie dokumentacji na
rozbudowę budynku Urzędu Miasta. Zadanię to będzie realizowane w póŹniejszym terminie.
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2. Dział92l.
W związku zrozstrzygnięciem przetargu na remont dachu wtezy Zamku Ksiąiąt
Mazowieckich zmniejsza się o kwotę 30.000 zł. planowane wydatki na to zadanie.

3. Dział926.
Wprowadza się do budzetu nowe zadanie inwestycyjne .
Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło Pilotażowy program budowy składanych
lodowisk sezonowychoruz lodowisk stałych - BIAŁY ORLIK. W ramach programu
powstać moie sztuczne lodowisko, składane o powierzchni minimalnej 400 m2.
Szacowany koszt inwestycji to około 600 tys zł. Dofinansowanie Ministerstwa wynosi
S}Yokosztów kwalifikowanych inwestycji. W województwie Łódzkim wejście do
programu Zaproponowano Rawie Mazowieckiej. Utworzenię sztucznego lodowiska
planuje się na terenie S P Nr 4 na boisku poliuretanowym. Wymiary 30 m x I7,5 m.
Wprowadzamy do planu wydatków inwestycyjnych to zadarie z kwotą600.000 zł. w
tym kwota kredytu 300.000 zł',która zostanie zastąpiona dotacjąz budzetu państwa.
Stosowny wniosęk miasta Rawa Mazowiecka został, złoŻony w Ministerstwie Sportu.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla * przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedłoŻonego materiału' po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowałapozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu na 2010 rok.

Innych wniosków nie było'

Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmrany budzetu na2070 rok.
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych.

Ad 16. Określenie stawek podatku od nieruchomości.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia stawek podatku od nieruchomości na rok f)Il' r.

Zgodnie zprzedł.oŻonym projektem wnoszę do Wysokiej Rady o pozostawienie na
niezmienionym' w porównaniu z rokiem 2010, stawek podatku od nieruchomości' jakie
obowiązywałyby w roku 20II '

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu po ana|izie przedłoŻonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości'

Uwag do treŚci uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.
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Ad 17. Określenie stawek podatku od środków transportowych.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały zakłada pozostawienie na niezmienionym od roku 2006 roku poziomie stawki tego
podatku obowiązujące na terenie naszego miasta.
określone stawki podatku od środków transportowych są zgodn e z zapisami ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, orazrozporządzeniemwykonawczym Ministra Finansów obowiązującym na rok
podatkowy 2011.

opinię Komisji Budżetu przedstawit Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzętu po analizie przedłoŻonego materiału' po wyjaśnięniach Skarbnika Miasta
zaopiniowałapozyĄywnie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
określenia wysokoŚci stawek podatku od środków transportowych.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 18. Informacja doĘcząca zasobów mieszkaniowych miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Ańur Piotrowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedział m.in.
W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Rawy Mazowieckiej na terenie miasta na chwilę
obecną funkcjonuj ą2 rodzaje budynków tj.:
1)budynki z mieszkaniami socjalnymi będące własnością Miasta,
2)mieszkania komunalne wniesione aportem do Spółki RTBS i będące własnością spółki
RTBS .
Uznając waŻnąrolę spółki RTBS w kształtowaniu polityki mieszkaniowej Gmina-Miasto
Rawa Mazowieckaprzekazałaz dniem 01.01.2006r. lokale komunalne jednoosobowej spółce
Miasta celem wykonywania dotychczasowych obowiązków, które ciĘyły na Mięście.
Na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego do lokali socjalnych za|tczamy lokal nadający się do zamieszkania ze
względu na WyposaŻęnie i stan techniczny,którego powierzchnia pokoi przypadającana
członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejszaniŻ 5 m2, aw wypadku
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 ml, przy czymlokal ten moŻę być o
obniionym standardzie. Miasto na dzień 1 listopada 2009 roku posiada 16 budynków z 156
lokalami socjalnymi.

Na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego lokal socjalny może byc przyznany w przypadku wydania przez sąd
wyroku eksmisyjnego wówczas sąd orzeka o uprawlieniu do otrzymania lokalu socjalnego'
obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego cięy na gminie właściwej ze wzg|ęduna miejsce
położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Ponadto Umowa najmu lokalu socjalnego moŻe
byc zawarta z osobą która nie ma ty.tułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa
domowego nie przekraczająwysokości określonej w uchwale rady Miasta.
Za dochód uwaza się wszelkie przychody po odliczeniu,'
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kosztów ich uzyskania otaz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, atakie na
ubezpteczenie chorobowe. Do dochodów nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomógztyllstuurodzenia się dziecka, dodatku (do zasiłku rodzinnego) z
tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i
świadczeń w naturze Z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych. Umowę najmu lokalu
socjalnego zawiera się na czas oznaczony zgodnie z uchwałąRady Miasta na3 |ata. MoŻna
jąjednak przedłuŻyć na następny okres, jeŻe|i sytuacja bytowa najemcy nie uległa poprawie.
Stawka cZynsAJza|oka| socjalny nie moze przehaczac połowy stawki najniŻszego czynszu
obowią7ującego w gminnym zasobie mieszkaniowym( ).

Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób miasta oddawane są w najem
mie szkańcom miasta nie maj ącym zaspokoj onych p otrzeb mieszkaniowych.
Lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób miasta wynajmowane są
kolejności osobom:

o pozbawionym mieszkań w wyniku zdarzeń losowych l pozar,
Żywtoł'owa /

. uprawnionym na podstawie wyroku Sądu do lokalu socjalnego
o samotnym, których dochód nie przekracza |00%o najniższej emerytury
o rodzinom, których dochód miesięczny nie przektacza 80oń najnizszej

emerytury w prze|tczeniu na człorlka rodziny w wypadku nadmiemego

zagęszczenia l ponizej 7 m2 powierzchnimieszkalnej na osobę/.
Wysokość dochodu ustala się za okres ostatnich |2 miesięcy kalendarzowych przed

zakwalifikowaniem do zautarcia umowy najmu.
Burmistrz Miasta moze uwzględnió poza kolejnościąwnioski osób:

1. ubiegających się o najem lokalu mniejszego od zajmowanego w szczególności gdy
osiągany przeznich dochód nie wystarczanawnoszenie opłatzamieszkanie l dotyczy lokalu
o podobnym standardziel .

2. zamięszkałych w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy miasta jezeli stan
techniczny lokalu kwalifikuje go do wyburzenia lub remontu wymagającego jego
opóźnienia.

3' nię spełniających warunków określonych niniejszą uchwałau jeŻe|i przemawiająza tym
nieprzewid ziane zdarzenia lo sowe.
Oczekiwania na mieszkania
Obecnie na mieszkanie socjalne oczekuje 76 rodzin z czego w stosunku do 44 rodzin
wydany jest wyrok eksmisji natomiast na podstawię art. 14 ust.4 pkt 6 sąd wstrzymał
wykonanie eksmisji do czasu złoŻentaprzęZ miasto Rawa Mazowiecka oferty zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego. Dlatego też właściciele nieruchomości występująprzeciw
miastu na drogę sądową zroszczeniami odszkodowawczymi.
Po przeanalizowaniu powyższych danych moiemy określić, ie do zrea|izowania tylko
wyroków eksmisyjnych rodzących skutki finansowe w postaci wypłacania odszkodowań za
niędostarczenie lokalu socjalnego zachodzipotrzeba stworzenia dodatkowo budynku
socjalnego 40 rodzinnego. Ponadto ponad 30 rodzin oczekuje na mieszkanie socjalne z
czego l4 wniosków to wnioski od osób posiadających status bezdomnych.

W roku 2010 miasto Rawa Mazowieckarozpoczyna dział.aniazmierzające do budowy
budyŃu socjalnego którego zakonczenieprzewidziane jest zgodnie z Wieloletnim
programem gospodarowania zasobami mieszkaniowymi miasta na rok 2012 ,opóźnienie
spowodowane jest z problemem określenia dobrej lokalizacji budynku socjalnego ) wraz z
budynkiem socjalnym przewidziarta jest równiez budowa noclegowni' Całkowity koszt

w plerwszeJ

klęska
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przewiduje się na 7 milionów złoty z czego na 40 oń miasto moŻe uzyskać dotację z Banku
-Gospodarstwa 

Krajowego, w ramach programu wspierania budownictwa socjalnego.

oprbczwniosków d otyćzącychprzydziału lokalu socjalnego Spola grupa mieszkańców składa

wnioski o przydziałmieszkań komunalnych , których miasto na obecnąchwilę nie posiada.

Zapotrzebowanie w mieszkania komunalne to 50 lokali.
Ponadto do urzędu wpływająwnioski o przyznanie mieszkania od osób, które nie

spełniająwyznaczonychkryeriów, np. osoby dobrowolnie same się wymeldowująaby

u)yskae 'tui.'t bezdomnego,bądż'posiadająt1'tuł prawny do lokalu poza terenem miasta czy

w mieście, jak równieŻpozornie rodzice występująo eksmisje dla dzieci w celu

przyspieszeniaprzydziału mieszkania socjalnego takich przypadków zanotowano 4.

Reasumuj ąc na terenie miasta Rawa Mazowieck a zacho dzi potrzeba zwiększenia

zasobów mieszkaniowych około 50 %.
Stan zasobów mieszkaniowych miasta Rawa Mazowieckajakprezentuje tabela nr 1

miasto posiada 16 budynków ze I51 lokalami socjalnymi .większości zasób ten składa się

budyŃ.ów 50 letnich i starszych' ocena stanu technicznego zasobów miasta w roku 2006

v,ryraźnie określiła, Że stantych budynków stale się pogarsza a wartość budynku

dekapitalizuje się, dlatego waŻnęjest przeprowadzenie remontów' go w z|uacznym stopniu

poprawi byt lokalowy.
Prźydziały lokali socjalnych w omawianym okresie ograniczały się do ptzydzie|ania

lokali w ramach obsługi eksmisji 3 , oraz przekwaterowanie 2 rodziny.

od roku 2006 prowadzone sąplanowe remonty określone w przyjętym Wieloletnim

Pro gramie Go śpodarowania Mie szkaniowym Zas obem Gminy na |ata 200 6 -20 l 0 .

W roku 2010 wskazane jest celem zapobieŻenia dekapita|izacji budynkow

przeprowadzenie remontu kamienicy Plac Piłudskiego 7 wtaz z odnowąelewacji.

Wszystkie te dziaŁaniamiasta zmierzajądo utrzymania budynków w należytym stanie

technicznym, aby nie dopuśció do zmniejszenia zasobów mięszkaniolYych miasta.

L okal e s o cj alne Zar ządzane s ą pI ZęZ zar ządcę wył oni one g o w dro dz e pr zetar gu

zor ganizowane go ptzez miasto. obecnie zarządza spółka RTB S

Zańądzanie dotyczy całokształtu polityki mieszkaniowej i obejmuje m.in.:
. vrydawanie rodzinom spełniającym ustawowo okreŚlone warunki upowaznień

do otrzyman ia pr zy działu mieszkań so cj alnych,
o przydzielanie mieszkań socjalnych będących w dyspozycji Urzędu,

. utrzymanie starych zasobów mieszkaniolvych i poprawę ich jakości Za pomocą

remontów i modernizacji,
o ustalenie Średniego lokalnego poziomu czynszów.

polityka czyttszowa- prowadzenie polityki czynszowej w zasobach socjalnych jest bardzo

trudne wynika to z faktu 'ze większo ści przydzielone lokale mają osoby z eksmisji z tytułu

za|egł.ościczynszowych , gmina nie ma moiliwości wyeksmitować dłuŻników do innych

lokali.

Uwag nie było.
RadJMiastaprzyjęłaprzedłoŻonąinformację zasobach mieszkanio!\rych miasta Rawa Mazowiecka.

Ad 19. Informacja o stanie realŁacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok

szkolny 20091f010.

Temat refęrowała Jolanta Kosińska - Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Powiedziała m'in.
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obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie rea|izacji zadah oŚwiatowych
miasta Rawa Mazowieckazarok szkolny 200912010 wynika dyspozycji art.Sa, ust.4 ustawy z
dnia] września 1991r. o systemie oświaty.
Zadania samorządów w sferze działafi edukacyjnych okręślone w Ustawie o systemie oświaty,
art.5, ust.7:

1) zapewnienie warunkow działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i
higienicznych waruŃów nauki, wychowania i opieki;

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oruz zadan inwestycyjnych w tym
zakresię;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym zakresie wykonywania
czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt2-6 ustawy z dnta29 września |994 r. o
rachunkowości, i organizacyjnej szkoły lub placówki;

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
rea|izacjt programów nauczarlia, programów wychowawczych, przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadail' statutowych'
W Rawie Mazowieckiej od kilku lat obserwowana jest stała tendencja spadkowa |tczby
uczniów w szkołach, zw|ąZana z tendencjami demograficznymi. Proces ten powoduje

zmniejszanie się liczby dzieci i mł'odzieŻy w istniejących placówkach. Zdarza się, Że |lczba
uczniów na poziomie jednej klasy pozwala jedynie nazorganizowanie trzęch zbyt małych lub
dwóch za duŻych oddziałów.
Zmiany le gi slacyj ne wymuszaj ą zwiększeni e wydatków w zakre sie o świ aty. Wprowadzone

ostatnio w Ustawie o systemie oświaĘ zmiany w zakresie edukacji 5- i 6-latków obligują
jednostki samorządu terytorialnego do zapewnienia im miejsc w szkołach podstawowych i
przedszkolach. Wiele działan gminy musi iśó zatęm kierunku przygotowania placówek do
przyjęcia młodszych dzięci' Zabezpieczenie im odpowiednich warunków do nauki t zabavty.
Uzupełnieniem oferty edukacyjnej naszym mieście w zakresie kształcenia przedszkolnego jest

niepubliczne ptzedszkole, w którym przebywa ok. 13 dzieci.
Miasto Rawa Mazowiecka jest organem prowadzącym dla 8 placówek oświatowych (3

przedszkola,

3 szkoły i2 gimnazja.

Na budzety oświaty, czyli całkowite koszty jej utrzymania składają się wydatki ponoszone na
bieŻące utrzymanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje w tych placówkach.

Nauczanie indywidualne i urlopy zdrowotne nauczycieli zmuszająorgany prowadzące do
ponoszenia wydatków, na których wysokość prawie nie mająwptywu, dlatego teŻza|tczasię
je do tzw. wydatków losowych.

Szczegółowe informacje o udziale wybranych grup kosztów w całkowitych kosztach

utrzymania oświaty znaj dująsię w zestawieniu zamteszczonym ponizej .
Przedstawione koszty podzielono na grupy:

o Koszty osobowe _ koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty (wraz z
nagrodami' ',trzynastkami'', odprawami itp.) na|eŻnymi w danym roku szkolnym oraz

z pochodnymi w podziale na następujące grupy pracowników:
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a) pracownicy pedago gicznt,

b) pozostali pracownicy.
o Koszty rzeczowe _ pozostałe koszty utrzymania oświaty w podziale na następujące

grupy:
a) bieiące wydatki rzeczowe,
b) inwestycje, remonty i modernizacje.

Rodzai kosztu Szkołv nodstawowe Gimnazia Przedszkola Ogółem
Inwestycje, remonty i
modernizacie

I 866 139,31zł 590 979'52 zł 2 676 862'45 Zł 5 133 981.28 zł

Wynagrodzenia nauczycieli 4 456 029,00 zł 3 301287,45 zl 2 f53 254,28 zł' 10 010 570.73 zr
Wynagrodzenia administracj i i
obsłusi

775 413,00 z,t 556 379,62 zł | 098 543.53 zł 2 430 336.15 zl

Bięiace wvdatki r zeczow e l  038 143'00 zł 9f4 5|8,7,7 zł | 3|9 |22,92 Zł 3 281784.69 zl
RAZEM 8135 724,31 zl 5 373 |65,36 zł 7 347 783.|8 zł 20 856 672,85 zl

Zdecydowanie najwięcej kosztująwynagrodzeniawraz Z pochodnymi. W szkołach na koszty

zatrudnienianauozycie|itrzebaptzeznaczyć ok.2l3 wszystkich środków. W przedszkolach

nauczyciele kosztująmniej, za to wydatki na administracje i obsługę Są ok. dwarazy większe

niŻw szkołach.
Duże środki finansowe _ 5 133 98I,28 złprzeznaczono na inwestycje i remonty (Szkoła

Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr I orazPrzedszkole Nr 5).

Powszechnie wiadomo, ze środki Zagwa:arrtowane przez państwo w subwencji oświatowej

nie wystarczająnawet na pokrycie kosŹów podstawowej działalności szkół. Mając powyisze

na uwadze, Burmistrz Miasta, jest inicjatorem Szeregu dział'ań mających na celu pozyskiwanie

Środków zewnętznych, których zdobycie poprawia o fertę edukacyj ną placówek

oświatowych, nie tylko w zakresie zajęópoza|ekcyjnych ale i doposaŻeniuplacówek.

Uwag nie było.
Rada Miasta przyjęła przedłoioną informację o stanie rca|izacji zadan oświatowych miasta Rawa
Mazowieck a za poprzedni rok szkolny.

Ad. 20. Informacja o umowach cywilnych zawarĘchprzez Burmistrza Miasta i jego jednostki
organizacyjne Miasta w II lrwartale 2010 roku.

Sprawozdanie zawierało okres :
1/ od I kwietnia 2010r. do30 czerwca 2010r.
W tym okresie zostało zarejestrowanych 131 umów, zczego.'
- 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 Miejskim Nr 5,
- l1 w Miejskim Domu Kultury,
- 1l w ośrodku Sportu i Rekreacji'
- 8 w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej'
- 3 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 5 w Muzeum Ziemtt Rawskiei
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- 69 wUrzędzie Miasta

Rada przyj ęła przedłożone sprawozdania.

Ad 21.Informacja o umowach cywilnychzawarĘchprzez Burmistrza Miasta i jego jednostki
organizacyjne Miasta w III kwartale 2010 roku.

Sprawozdanię zavtierało okres :
l/ od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.
W tym okresie zostało zarejestrowanych 90 umów, z czego:
- 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 Miejskim Nr 5,
- 11 w Miejskim Domu Kultury,
- 11 w ośrodku Sportu i Rekreacji,
- 8 w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej,
- 3 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 5 w Muzeum Ziemii Rawskiej
- 69 wUtzędzie Miasta

Rada przyj ęła przedłoŻone Sprawo zdania.

Ad. 22. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o analizie oświadczeń majątkorvych.

Zgodnie z art'f4 h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym uprzejmie informuję
Radę, że w terminie do 30 kwietnia 20I0r. na moje ręce zł.oŻyŁo oświadczenia majątkowe 14 radnych:

l ' Włodzimierz Błędek
2.Leszek Górecki
3. Barbara Grzywaczewska
4. Piotr Irla
5. Marian Janowski
6. Wojciech Kubicki
7' Piotr Jan Kwaśniak
8. Edward Mazurek
9.Matgorzata Rudniak

10. Michał Sowik
1 1. Sławomir Stefaniak
12. Bernard Sujka
13. Sławomir Tadeusz Tabaczyński
14. Zbigniew Tuszyński

W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zgodnie z art.24 h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym uprzejmie informuję

Radę, ze w terminie do 12 września 20I0r. na zkanończenie kadencji na moje ręce ztoŻyło
oświadczenia majątkowe 1 4 radnych:

1. Włodzimierz Błędek
2.Leszek Górecki
3. Barbara Grzywaczewska
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4. Piotr Irla
5. Marian Janowski
6. Wojciech Kubicki
7. Piotr Jan Kwaśniak
8. Edward Mazurek
9.Mał'gorzata Rudniak

10. Michał Sowik
1 1. Sławomir Stefaniak
12. Bemard Sujka
13. Sławomir Tadeusz Tabaczyński
14. Zbigniew Tuszyński

W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 23.Informacja Burmistrza Miasta o analizie oświadczeń majątkowych.

Zgodniezart.24 hust.12ustawy zdnia8marca |990t. osamorządzie gminnymuprzejmieinformuję
Radę, ze w terminie do 30 kwietnia 2010r. na moje ręce zŁoŻyło oświadczenia majątkowe 31
pracowników samorządowych.
W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad24,Informacja Wojewody Łódzkiego o analizie oświadczeń majątkowych Przewodniczącej
Rady Miasta i Burmistrza Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformował.a, Że Wojewoda Łódzki ptzesłał'a informację w
sprawie oświadczeń majątkowych BurmistrzaMiasta orazPtzewodniczącej Rady - oświadczenia
zostały złoione w terminie.

Ad. 25. Informacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na temat oświadczenia
majątkowego.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, ieUrząd Skarbowy w Skierniewicach przesł'ał'a
informację w sprawie oświadczenia majątkowego Pani Marii Witczak - oświadczenie zostało
zł'oŻone w terminie.

Ad 26.Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej na temat
oświadczeń maj ątkowych.

PrzewodniczącaRady Miasta poinformował'a, ŻeUtząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej
przesłała informację w sprawie oświadczeń majątkowych:
- 29 pracowników samorządowych,
- 14 radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
oświadczenie zostało zł'oŻone w terminie.

^d 27. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy międry sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj .
Powiedział m.in.
Informacja zawieru okres od 23 września 2010 r. do 27 puidzierrrika 20I0r'
W tym okresie w kaŻdąśrodę przyjętych zostało 24 interesantów.
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Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne _ przydział i zanian, zajęcie pasa
drogowego ' praca, pomoc społeczna, umorzenia podatków, telewizja kablowa.
W tym okresie uczestniczyłem w:
- spotkaniu z J o|anta Chełmińską Woj ewod a Łódzktm,
- spotkaniu z Marszałkiem Woj ew o dztw a Łódzkiego,
- spotkaniu z StarostąRawskim,
- spotkanie z RadąBudowy inwestycji ,,Krytej pływalni'',
- spotkaniu z Kuratorem oświaty wŁodzi,
- spotkaniu zYice Dyrektorem Funduszu Europejskiego,
- w spotkaniach z przedsiębiorcami ( m.in. MIRBUD, RMSM, TIWWAL, TABO, GERDEX,
BONETII, KINGSPAN )

Ad 28. Interpelacje, zapytania.

PrzewodniczącaRady Miasta przedstawiła treść pismo Stowarzyszenia Kupców w Rawie
Mazowieckiej. Pismo dotyczyło zarządzaniatargowiskiem miejskim przy ulicy Mickiewicza
orazprzedłuzeniem umowy na dalszy tęrmin'

Radny Michał Sowik zgŁosił. aby służby Burmistrza zainteresowały się dzikim wysypiskiem
śmieci.

Radna Małgorzata Rudnika zwrociła uwagę na parking dla niepełnosprawnych ptzy
Markecie BiedroŃa _ ul. Konstytucji 3 Maja. Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych nie
spełnia swojego zadarlia, na|eŻy go przebudować.
Radny Piotr Kwaśniak podziękował Burmistrzowi Miasta zaprzebudowę chodnika w ulicy
Jana Sobieskiego.

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

Sesjatrwała od godz. 14oo do 17'o .
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